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 6 ها كك

 دي ل ىف ررحتلا . نم رقلا هيلع نعوم اذه

 6-0-5 نم الا هفا 0 نم هيلع 0 لا ىف صوغلا

 نع رظانلا ءاضغاب ريذحل ىلاو حايترا ىف هريمضصو ءافص ىف

 هذه ىلا ىلق تزّرعو ىرطن تلسرا ىلا ف مآ مسك

 ناساو «مارهالاولينلا ىداو نيب ام ىلحر تعضوموب تالاقملا

 الثمتم دشن. ىاح

 ةعا ةندملا وكشا نا لإ

 نايقتلي فيكىرخأ ماشلابو

 ىفطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو وف منأ عدلا

 51 8 يه هم د
 لا 60 سوت 7 احد

 - م



 6.٠ كح

 اذها قاد دف اةلاع ةواذع ةنظامتاثع از دانه :قوكحال اع

 ءابدأ نم نيقرشتسمللا ضعب هينعي ىذلا وه نفلا اذهو « ليبقلا

 راهضم لاا كدت رصف و لكاعا ةلقب ىبرعلا ةدقلا كوم كك ابورا

 ىناذمهلا تاماقمك مهمالكر وثنم ىف انؤابدا هه قلعت دقو « لايمخلا٠

 اكفلس اهف هب اوافتح مل ءارعشلا نكسلو اهريفغو ىريرحلاو

 تاياورلا فمرعش مظعماوغرفأ ذإ ابورأءارعش نم هريغهن لفتحا'

 وللا ةاكما ل نادفر هات خت اولا ل خس و مقل جتا

 لوق برعلا مالكن م عونلا اذهل ةبورضلا ةلثمالا نمو دامج وأ

 لا

 هل تاقف ىوهانم فيط ىنراز دق
 اودع ليللاحنجو تيدتها 52

 5اوج نم ًاران تسلا لاقف

 ليدنق نيراسلا ىدل اهم غىضِل

 امل سدلو ىعم ىوملا ران تلقف

 لوبقم لوقلا اذامف ءىضي رون

 :دحلا ا هورضالا رف ماعح از لاغ

 نييك اههىشلاا !اماق لاماللل



 دي“ نيس الا  ذج

 حيصيو وكشي كنم ام لاملا توم مب

 هلوق وا

 الكتل: كانعن يخت تحط انلاخلا لجرلام

 لف و ,لقسلف ليخنو يرطف ليخ نيب ام رعشلا ىدامتو

 مظنلا ىف بلاغلا وه لوالا عونلا ناك ناو رمدعالا هذيه ىلا يماع

 ناقيلير امنا. ىماعلاو.ىفسلقلا نييليشتلا نال سطاختلا ىففولملاو

 حاصيف ىراعفلاليختلا امآو ةرمطلا ةردد شط لت ديول مالكب

 ًاروطت نكي ل ىفسلفلا ب رضلا نإ مث . روباو ةصاخلا باطل

 عرتم ىف هلوخد ةهج نم هقطروطت وه أم او لييختلا سفن ىف

 رظنا جيل: ركاديمو اتسع شل

 قه
 قوس ةمقءاشنإ وأ ,ةوراخ هسضعل الي تلا و نن

 قا راطالا ودك شفاة ضو فل, وأ انقاا تلاىأأ ىدايس يرش ركادا

 لزغلا راعشأ نم ريتك برضلا اذه ىف لخذيو . ثيدحلا حلع

 فيطلاو سيبحلا نيبو هني تارواحم رعاشلا اهف عر ىلا

 وهو ىديلقتلا لزنلا لب لالطالاو ةلجارلاو ىشاولاو لذاعلاو

 قيمعلا



 كك // ف

 تيطم ا نبا لوقو

 ىوهللا انف قاما باق ةطقنو

 ال اه هوه طل قعر

 سدنمملا ىلع 5 لوقو

 طوطخ هيدل ىئاوغأو طرح دل د ىداّؤف نيك

 ريثكلا قار ىتح مولعلا رئاس نم نوسبتقي اوناككلذكو

 م ولع ىلا هب 2 6 ومنك مدئاصق اولعجب نأ نب رخأتملا نم

 بيلاس ف هيباشتلا داربا ةيرظنلا مولعلل مهتسرامم رْثأ نمو٠ ىتش

 مهضعبلوقك“ هيقطنم

 امبسبم رغث ًاتاوحقأ نكي ملول

 رحسلاةعاس|ييط دادزب ناكأم

 نكلو عنصتلا روط ىف رعشلا لحد موي ليختلا فرت

 هل تاير و عر م تاراعتسا ىلإ نع ىذلا قف عنصتتا

 اذه ىف مدع نمو ىنتملاو مام وبأو ساون وبأ م-تقا دقف ًاضيأ

 ىبرعلاف « مهتيلهاج نمز برعلا اهبكتري مل ىواسم ددصلا

 هنحنرق جلاعيال - ةجذاس هتاليخ مظعم ناكناو  ميمصلا

 ساون ىبأ لوق لثم اهم كل طبنتسيل



 اعمتجاام دعب نم اقرتفاام دشأت

 خد لع تناك .ةندنمم: اهتظأ

 (معامجا هللا اضر ىف نكي مل نا
 ىلع تمن ةقفص اهللايف 3

 هارت اك ةيفوصلا راعشأ نم ريثك حرخ ةئبصلا هذه فو

 ضرافلا نباو ىبرع نبا يشلا ىلا بسني امق
 تعسنا امدنع ءارعشلا نأ ةيفسلفلا ةعزنلا هذه ءازاب ماقو

 دم ةيبرعلا ىلا ةيرظنلا مولعلا تلقنو ةيمالسالا مولغلا ةرئاد

 روصلا اهب طلقت اهتاحالطصاو مولعلا هذه اياضق ىلا هدب مهضعب

 مامت ىلأ لوقك ةيلايللا

 ءاهسالاب لاعفالا عالتكت 2: ]بقاع قيوتملا* سلكي لنوع

 هيلع هنا تاولص ملعالا لوسرلا حد اج نأ لوقو ١

 نيمو م فاعلا ولا

 افذأ ا بجوتسن نيونثلاكىبونذ

 صني صيح رعاشلا لوقو ١
 ميظعتلاب هيلا راشملا انعشكا ناو ردق ميظع نم عضنال

 ميردتلابو اهسيجنتبر ٠ كلاىر لوقعلاب رمْلا علو



 هيبشتلا ةعانص ىف انئفت مبمدقت نمم رّثك أ اونك_ف اهرهاظم

 ةلباقملاو ةروتلاكلايلخا تافرصت نم اممم قحلي امو ةراعتسالاو

 لق نا كن علالا اورموتغ رك ملا كتر خرم خطلتخسلا ول تحعإو

 دول سرق ةوتعلا دم اىنوللة 915 12 لوقا مهمأب نيقباسلل

 ابئانب ةناتمو ظافلالا كبس

 رز ركل وووك قيقا نتاتلا ل5 نأ دقو

 ند ةرسلا هلا كلا 1119 ل فارسا نع هلا“

 ارا و ااا كلا بز اسلام

 لستلا قءاننس ذي ١ فايق لعق« 11د تماخلا ىاكلا*كلت

 هلوقب ةحتتفملا

 منعو ورع 3 ءاقرو مفرالا لحما نم كيلا تطرق

 .؛ ةلوق ةححتنملا ىرملا ةيصقو

 داش مرن الو كاب حو 0 ىنلام ىف دحم ريغ

 دسملاو حورلا لاح فضي ليفطلا نب ركب أ لوقو

 1 .راط ق هدو وون(

 نفك نيطلا لخو اولع زاحاف
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 ىلع ليختلا ىف اوراس مهلا الج اهب فشكتي ةلثمأ مراعشأ نم

 رعشلا ةعومم ىف ترظن اذإكنكسلو ةياهاجلا هيلع سني مل طمن

 لايملا نأ تنقيت ىالسالا رعشلا ةعومجمب هتنزاو مث ىلهاجلا
 ةريخك تبافارصلا لع كيور كنزا فاطن مسناو هوأش لإ يف

 ناوةياهاجلا ءارعش اهماع محن مل تاراعتساو ةركتبم هيباشت نم

 مهططخ ىلع ةموسرم مهبلا ريق ةغرفم تنتاك

 ةيهاتعلا ىلاو راشإ لثم ةيسابعلاةلودلا هبع لئاوا ىف رهظ م

 ةفاسم 55 نملا كيدب بقلملا مالسلا دبعو ساو ىبأو

 هل نم لكل ةحضاو ىالسالا رعشلاو لهاجلا رعشلا نيب قرفلا

 نم وأ ىلهاح رعاش نملا كيد نا عدم ىمدا ولف ةريصب ىندأ

 نم ةذبن هيلع ولتت نأ هماخلا ىف كافكل مالسالا ردص ءارعش

 ىذلاتيبلاك عنصتلا زيزي د كلل هك ضو [جتاااددلا

 لهأ ه,تنتفدق كنا صح زاتجاام دنعهل لاوس اون وأ هب نخيأ

 رجا فصن ةلوق ىعااقارقلا

 اهراداغ "*ءدخ بم اجو ان با وس عبرا ية

 ديلولا نب رسمو ىورلا نباو زتعملا نبا ءالؤه دعن ءاحو

 لجأ ىف ةراضملا هلت اجنوةيندملا ىرع تنكحتسا دقو مام ىنأو
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 هصيق بيج هيلع ميسنلا قش

 هراث بلطي هيطش نم باسناف

 اهحودب ماخلا قرو تكحاضتقف
3 

 مداد ايظا ل الزرع مف ازه

 ةوعالا ين ان فلا دبي لاما و ناك مالاسالا| س تغزب م

 تاراعتسالاو ةقئارلا هيباشتلا غاصو ةعئارلا لاثمالا برض نأ

 ساما قاكدان ءاذهيربل [ينافر م قنطلل ا! وخارانكنإل وت ةقئافلا

 لاثمالاب ةخاطلا لاوقالا نم مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ه

 مدلبقي قرع يلقي لع وطي ل ىلا !ةاابكياور تازاعتسالاو

 قرد اغلا رين هجر ةزاقجءافابلا ةايوياف مالسالا علطم ناكف

 ليمختلا ةعانصّف ةيماس ةلزم 1! مهم

 هك ك يا زاك راع عسوأ تاوطخي مدقتي لايخلا لل

 مل ةيومالا ةلودلا. دهع رخاوأ ىلا ءابدالا نكلو ةيلهاملا ىف

 لك هب رعشإ ادام هلت انايحتااو ةدايرجلا هقزط نع اودعس

 ةعسر أن رمع اولا نب:هللا دبع نا لئاق لاق ولف : دح

 .هتبلاغم ىلا لخدت نأ كل نكي مل ىلفا+ رعاش ريثك وأ ليمجَو

 هل ناجي ناو“ هان الب هانم 3 ةحم لا ةماقأب هاوعد لاطلاو

 ا

1 



 « رظن: حابجلا نودب لهيلا قاسناو [وفعةتح رق هتلظتفل دقف

 ولو مراعشأ ىف ةردان ديلا ليختلا اذه لاثمأ تناك مث نمو

 ىلع هثحو :ركفلا جاعزا يلا ىناعملا غوص ىف بهذي نم اوناك

 رئاظنب هل انرفظان ودلوؤملا ل عفت: اك قيمعلا اهصاغم نم اهجارختسا

 قرتي امنا عئانصلاو تاكمللا باقر ليختلانفذا مث« اةييوصخل

 ىئاس ىبأ نب ريهزل علطتف ءًامويف ًاموب لماكتيو ائيشف ايش
 ديعل دمأي وداد اوك فاعلا اجب رفظنال تاليخن ىلع الثم

 ىلا بجي مل نم نا ىنعم نع رعاشلا اذه هيف ربعي ىذلا دبعلاف

 هلوقب ريبكسلا مالا ةأطو تحن عقي ريغصلا رمآلا

 هباف حجاجزلا فارطأص ب نمو
 مذهل لك ت بكر ىلاوعلا عيطإ

 اهبف .رهظ:ىنلا روضعلا: لئاوأ نم نوكي :نأ حصيال

 نانا: ايكرد.الا:ناذبلا ثلج لع ةياغلا هنهفا::لعرتطكلا:لوخللا

 ريسلاؤنوضقتيو ًاراوطأ اهليبس ىف اوبلقتي نأ دعب الا مهترطشب
 رتمتلاوب ةقيلا ب اع وا ئنادنالا نفسا لا نإ ام المج الإلا

 هيليبشا زم. فضي نأ هيلع ليتبي مل يهز, امهف أشن .نيذللا

 هلو رس 7 ةددعلا ةفاسم ءألا ةبف دعصل ىنذلا



 لايخلا راوطا

 نودبشي ال نطاوم ىف.نوشيعي ةياهاجلا ىف برعلا ناك

 ناويملاو تاينلا_-ضمنو.يك اوكلاك ةيرطف رظانم ريغ اهف

 حمرلاو ةنفملاو يحرلك ةيبرح لئاسوو ةيويح قفارم وأ
 هذه ىلإ ردا مهقاوذأ ةمالسو مهحتارق ءافصلو ماسحلاو

 نم مهادجو ةساح هل ركاد و ماد لع رطخم ام قئاقحلا

 .ضغبلاو ءاضرلاو بضغلاك هرهاظلا ساوملا اهللانتال ىتلا ىتاعملا

 ةددب اروص ليخلا لام ع اوجسو هكر

 تاليختلا نم روصلا كلت مظعم نا مويلا ىندملا ىأر نإو

 و ةفسلفلا كلاسم ىف اوذفني مل مهنا كلذ ىف مرذعف ةببرقلا

 نوقطني اوناك امناو ةضماغلا ىناعملا نع بيقذتلا مهسفنأ اودوعي

 ةقانلانلومك عئار ىنعم ىلع هل تنقو نف « ةهادبلا ىلع رعشلاب

 رذنلا نب ناعنلا سطاخب

 مساوكنعىأتنملانأتلخناو يكردم وه يذاليللكك ناو



 بيشلابليللا موج لييختنم برقيو . لايم ىلع مئاقلا درلا اذه
 هك: عل ىلطسقلا جارد نب دنحأ َلَوَغ

 ريتق ميهبلا ليللا قرفم ىلع ..اهءا ةزخلأ قول ناش

 سفتلاططس دس ليمختلا 1ك لا ابعاد زعاشلا د ضال اعزو

 ةاراغ وأ ةيفللا تاساتملا نا فاعلا هلو انا ل هينا قي

 ىلا ىرب اممو ةعانضلا هذه ىف قذحلا ىلع دهاشلا ةماقاو ءاغلبلا

 نقاتل طم تدع 3 ءاح الاقل قاس اكل ع زل دا

 ةنيفسلاو ةعمشلاك ةيعاتبطلا وأ قئادخلاو ات اوكتلا# ةيرطُقلا



 ديحم /ا,٠ اه

 »بالو ىسماأل ةهالللا نم. .ندلو ىف طابمعتازملا فلأبالا

 الزتعا امافجاىلاساعتلابد ناوةاتفااردص ىلع وهزردلاك

 راين 01 ل نصي يعقل كلإ نعاوذلا اطعم

 نئارقلا نم هدب ىف نأال وأ هتيعملا لضفل اما ىنعملا مهغب نيئراقلا
 0و نالبل | كز واسوا هريغدن ق.نييلاثزةبفلا لطول ةقعابملا»

 درا نادرا ءابقر مهاومأ نم قيرف ىلع اوماقأ سانلا نم

 ا كيف 22100 هر 00 للا تلا
 لع هيلا تاتي زا ا قياهاةزقو مهناقح اهم او الم

 تاق ل

 ند فا مففادحا) تقرغ :٠ ذا !شاررحلا .اهناخ اصايوايا
 نمدلا ىف هب تياسناو باط ىذ شكنم ابصلاعر تقرس

 كني .تراد نم الا مالكلا نم تدرا ام مهف عطتسي م

 ةرواحملا كلت هنو.

 رع لاق م ممل || دصقا لييختلا ىلا رعاشلا بهذي دقو

 مالسلا هيلع مهاربا باش نم 1 نا ىكحب نع ا

 ممأ نعمهاربابيشلا ف ىتح دحأ بشي مل لق نإملا حبق ام.
 ممالاىف لح ًاعدقيشملا نا... ةدهاش ليللا موجو ميذك

 رين لبا ةزالقاما علل :ةقفلملا/ةناورلا هذنه لوفي هناكف



 ةنكط

 ا

 . :جاتحاف هءاضمو فيسلا عداصعلا نم نهوأ ىهو بصقلا نم

 -ةماسملا لاوقإلا ةرعز ىف اهرشحنو ةه.شلا عفدي اع اهدي أت ىلا

 .دقوسنعلا ةراصع ىمه ىتلا راب ىناثلا ثيبلا ىف لثملا امل برضف

 طبخ ناسللا قالطاو لقعلا رون ءافطأب ريصعلا ةيقب نع تزاتما

 ةقعاو ةقيفح ةيلضإللا هني ةراضصت اطلع لل ذيل
 ايتفنج اذ ن 0 تال

 هقايسوف ه. ثيشتي الو لوقتلا ةقلات قدا نوكي فاو

 غافلا ينسق اعاو ناكتا 0 عماسلا ريم

 رارق ىف نيعما سلا سوفن نم عقي ىح حضوأ لاثم ىف هداربإ ىلا

 دلشملا نع ندلا همت لاو داب كا قي

 فايقلا قرئلاورص هن ضخو ا . هطفلا رار ا

 .ءاذقالا .بسرتو الحم س 5 || ىلع واعي ماد 1| بايك

 ..ىلا هفسلا لهأ طوبهو ةيلاعلا تتارملا ىلا ءالضفلا 1 راف

 راكناب قلتي وا هنم بحعتي رماب هسفن ىف سيل ىرثلا تحب ام

 هلفسأ ىلا ءاذقالا لوزنو ساكلاهجو ىلع باب لا عافتراب هناك احف

 ..هقابطلاو هكا هتيسانم نع ةحّضصْفموةل'ةدك اوم تناك ادا

 ,مارجالا بوسرو ةيقنلا رصانعلا عافتراب ةيراجلا هللا ةنس لع

 املا: ذه لع تدص امو“ ةيفقتلا



 رمقلاو نقلا الا ةقلاطكما نسسكلَف

 :ةباغ اهيف غلب دق ةفص هنع ىكحت ىذلا نا ىلع ةلالدلا وأ
 ' ك1 انامتعا وا الالإبلا كيلمانملا نلدت ف هل قدا قوت

 .تاليختنلا نم نفك حلفا 5 ىلا 0 400 ءافح 1 هل

 -ءاحملاو اذدعالاو رخفلاو عدلا ف ةغلابملا قيرط لع ةدراولا

 نقلا دال ةةدتك عى نارودلا زينك ابنتمأو هاش

 .ديعبلا نم سيلو راكفالا هلوادتت مل مت ىنعمل نارك ةقو

 ل 6 كلا ةيطم وه ىذلا تجعتلاب بطاخملا هقالي ل

 0 هعوقو نا ناسو ك..م تحعتلا ةلازال اذه 500 لييختلا

 قسلدن د ماع و 00 0 ناكم 2 ةروخ 8

 هدد ىف مالقالاو تفيضلا ف مل

 .بنعلا ف سيلىتعمر خلا ىفناف  اهتوق وقي مل اهلصأ نكي ناف

 .دقفويسلا هه تدهع ىذلا عطقلا ناتو الا“ تيبلا# 3 2ا

 ارم فوسيسلل قمل ملف ه4حودم كد 00 ل مالقألا لا لقتنا

 1 حتفت ثيحن ءالصملا نم ىوعدلا هذه فقلدلاو 6 م رخافت

 .ةقتشم مالقالا نااهيف نعطي ام ل واو هطلت نطفلا قاب قياؤملا



 5 3 0 ا 20 هللا 7 ن 9 تك"انيكتللا لف ةيبلكا ايف معلا زيه فل )فن نشل

 المتف ايذيقتك <68 0 لف كولا ب تثتدنمو ه4صيقنب اهنسع د

 نلب ةعول نم هبلق رواسل نا هاسع ام 8 اذه دعل ( مادو:

 نم الاثم هل ماقأف « دم آلا نم هيلع لاط ان مهللاو ؛ نطولا ىلا

 وهو لل ب هدهع كعلا نم مث ف كفا كك مل ثيدح 0 ا ملاح

 ع 53 0

 ىحشاو 00 ناظلا

 ةيلستلا 1 ع ف تكيس أممو

 افوتح تعامل امكيلاق وش سوفت 3 كب اع عاعس ا تو

 مدعي كرها لرحرالا ذل ول وااو اكل رد

 يع دعوا سمالا قو اؤزلظنلا نما ستنال 1

 كرا لاق 9

 موج هيف سيلليل نسح امو عماول بابشلا يف بيش قيرافت
 لاح نيل قي تام كاكاو ومالا قعبشلا لئلا ةيبوص

 ثدحتامم بيشلا نا ليخيل بك اوكسلا هلام ىف قلاتت ججاد ليل

 0 ادتلا ناكم هب نفل عللي :ح ةدحبم ان كف ريو 0 ةقلخلا ىف :

 سوبا نأ هيف || اذه نهو . 4ع

 رطخهلنمالا رهدلا دياع له أن ريع رهذدلا فورصل يذلا اذا

 ديلا هربت ضف رتحسقورأل لل سابا



 الث د

 ,عماسلاهذخأي ل ةرضخ ةواح ىمو ةحار م ايندلا مذ ىلا بهذ و

 رزجنلا 30 هاذملا ةيدانوتا ووك الان ركلشلو ملف نق

 .فيك هنري لاثم ىف مذلا جارخا ىلل لاثعف © هنم رذحلا 517

 « اعفان دعي ام ةحم ىف ىذؤملا رهظيو ريللا ىزب رشلا عي

 ناو هدم الا فيقللا »اش هز لان يما علا شا هيفا فاك نو

 .ل فيسلا نم لئاماو دمغلا ةلزنع سباللا هل تاثمت نف

 1 حيسنلا نم اهذاذلا ف 4يعس دوج 1 اهقيمت ل د رظنب معطل

 .ةليضفو دخل عم سفنلا هن ومست ام ىلا هتد# فرصي اعاو رخافلا

 اوف كلا هلإع رجه اهناو نفل رفا يسال نطأللا قلك
 هده فاهراو 4ءعمص ةداحا َّق هعسو

 ف راين اللا راكع كرمال ل عاق لووقك" ةيلدبتقلا ا

 قنملا ف وهو

 .دامحاىطاموب فيسلاىرزالو 2ىجدموجنلا رضافكوبجنا

 : ىداصلا فىف اب رش 1 ءااتذعأف هدم ردة مشل ة م كاط لا شأنا

 ]قله قع اهنا: لم ةلكهلقيا "مر قش نأ ةازأ

 -يرقلا قع هيلع ئرجبام ةنأب هرك ذف ةشحولا ميغ اهنع درطتو
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 ضد أ راشب لاق ام هنم صالملاا ةايحلا هذه ةعيبطل نكم الام»

 اهناعمأ نوومالا+ :لكي ف تيكا

 هبتاعن ال ىذلا قلت مل كقيدص

 هنافا كاج ا اسرار ديسانا | وف

 هبناحمو ةص بذ .فراقم

 ىذقلا ىلع راسم برشت ١ تنااذا

 هيراشم وفصن سانلا ىاو تئمظ

 ناوخإلا قعر دست اب مم ىلاداعو الاب ةقاوايم تايداذلال

 ةحودنم ال ثيح براشلاب لثما مط برضف ةوفه ءاءاف

 اهفداصل لب هنايح رئاس هل وفصتال ىهو اهدورو نع ناسنالل'

 ةيلبي الوب زيك هامور اكمل نمل ةفضاك نضال«
 اذيفرت ميلا دفل نع نم امل ضع اورام كلا ان
 ناوخ حا[ نع ةاقتنسما وشلمل نإ عيطتسلال كنا كيري ليثقلا»

 مهنم قالت الث يحب كتاضرم ىف اوريسي نأ مهعيبط ىفسيل ناو.
 اذهىضتقمو « كتيغب قفاويو كتءيبط مال ام الا كتايح لوط:

 ضعل ىف مل ضرعل أمت ىذغلو مهيحص ئرمب قلد دشن. نأ

 تَرَ نم هبق نولز, وا ءافج نم تلقوا



 -ج/ةا 

 ايرع ا ادن تيفو اجلا لقفذت لاعب ليلا ]لح ادن

 ل اهيلع مغيب ريناندةروصقءارفصلا اهنغبصل قاروالا لع.

 ةمرالا . تنام هقانما ذيب مز كتانينعت ايلي ضيقيل هدير

 را قل الام ومو مايشمل [فاتسوللا رزقنلاب ةيناو مل و دعو

 نم دهاشي مل ناو نيتيبلل عماسلا ذإ ةيلج اهسفن ىلا

 ةرويقللا اهم ةفلؤملا داوملا ناف لاشنالا ذب نم رباتتت, رئاد [عليق

 هتامواعم مسنم ام تما خا دو الا

 نووافتي وءايدالا اهلا ئةم ا ضاق اذه دعن ليمختللو

 لوقنف امناهع م نأ ئوس لاقلا !ذه عسل الو اهتم نكمل ف

 دك الإ ملا رفيعادلا بيوت قييحعلا نم رعاشلا دضقي دق

 راشيلاةباكامنع ىعتمي الام: ةزؤؤضنزهرروصلا ثيح ءىذلالا

 ةضاضغ كيلع ىروشلا لمج الف
 مداوقلل ةوق تامل تل ا نا

 هجو ىلع هتماقاو ىلا تيلي قاعروشلا لاتلا عبرف

 « ناريظلا ىلع مداوقلا دعاست ثيح 3 قلن فانتا ىانلا

 ةجاح ىروشلا ىلا جاتحم هنا عماسلا سفن ىف قتلي ليثقلا انعم

 اهنقن لعاوامعلا اهل هتيعاؤندك قيو قاولخا ىلا مداوقلا

 لاكف قا ع تح رمزالا لع ريسصلا] تادقاا لع كلما وأ



 ااهنأش هب مفتريام ىتاعملا نم اهلا تفضأو اهقسن تنكحأ ناو
 ةيلايللاتارابعلا اهريثىبا سرطلا ةزه عماسلا نعفناق جيم ال

 ةدوج ىف ةح<رصلا تارابعلا كراشت ةيلايللا تارابعلاف

 .ديزوةغالبلا جرادم ىف ام ترن ىلا ىناعملا ىلع انلاءشاو اهحسل

 نايت رضنلا :ابهشمك ةمدبا ةوويما قاد ولما كيال اع هلع

 ابرط اهعقول
 .ىنملا غوص نم هلاوحأ رثك 1 يف والخيال لييختلا نأ مث

 حرس هيلا همهفو ىوقأ هل سطاخلا ةفرعم نوكت ام ةروص ىف

 نك 14 اهعانتزأو (ةقوأ وفنلا نزلت نفط امانا

 ةريدق فعوا يد. سيلا ة دن نع قت 50000

 :ةءارغنم تءاح لييختلا ةذل نا ىضتقي قباسلا هجولا ىرب نيح

 اينلأ ةليجحملو ءاعاضش حسا ةطانصيلابلا ىقتشاذشوا

 :قاثثال .دارملا ىنعملا ىلإ نظنلاب اهتبارخ نافع داقترملا ةراكاا

 .ىطاخلا. ىدل لجأ اهرضاتغب وأ.ءاهت اين اههازطتدن وكت نإ

 لوبد ذل ارغانشلاف الهلع ف

 علاط لوأ راحشالا قرو لع 2 ةودغ لكى سمشلا عاعش ناك

 انه :نمالللا ملككإر ىف :وفانذ

 عباصالا جورف نم ىوهف ضبقل



 ديز كلوق اهنع حضفي ىلا ةروصلا ريغ . بتكي ديز : كلوق

 لايخال هيف لخدم ال يرص امهنم كو 6 نباظو لا ىلع قلاب طخ

 سايل ىنعملا وسكي هنا ةهج نم سفنلل ذل لييختلا تراك اذاو
 أاهفرعل ىلا ريغ ةحبررص ةلراتق ى ملال خوصل 5 ا نكميف 5

 هذهم لسحتلا زوفبيإ الو ) ةديدجح ةهروص أهم لح الق : ىطاخلا

 حير صتلا لود اهم صنت و ةدئافلا

 دعت ال نانطالاو زاحالاب تفلتخاو ةغالبلا عقاوم ىف تتوافت

 دلل كاوا الاخ اهلا نينا نوح ميز ةيلابظلا ةاؤلوصلا فمهاك

 كحبق دحاو نقشااوةكادغتم ةيلايخ روص ف دحاولا ى ملا ضرغل

 ةرابع ىف ئعملا كليف | ىو ل ةيعاد روسو لد_دع عماس ل

 ا وسلا ةةرادخب قه م نأ كل 55 مث ةحبرص

 اهفاوت مل كنال ةماس ب مه انادللا يفك: وجب حمعل دحاو فطاخلاو

 ال وأ اهلعهتيقلأ | . ريغ ىععم نع ربعل كلنا 5 دا دو وفم راوعب

 كفاك تواقم ةحترفعلا تلاواشلا قانرتوتلا نا كك[ خاف

 ا ةيئلع ادعم ةلاراوعقو اهنيلع ةعنيك لقمه ايحلا ةفالاتخا

 ىنذلا وه فالتخالا اذه ناو دارملا لصأ نع ةدئازلا يناعملا

 روصلا كلنا ىلا سهذأ امتاو ةغالبلا تاماقم ىف ةلْضافتم ابلعج
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 رغثلاو ةلقملاو : رابنالاو ضايرلاو باحسلاو قربلاو بكا وكلاو

 اهريغو ملعو ةعاجشو رك نم.لجاولا.لاح وأ :«.ةاوذلاو ملقلاو

 عماسلا ىلع ضرع دق لييختلا نا لاقب نأ حصين ذا لاصحلا نم

 رف ةلوهجلا لاوحالاو مئاقولا هاو ةناتلاو هعيش نقسم امد

 ةديدج ةيلايملا ةروصلا دعت ىتح لبق نم ةروص امل اوفرعب
 نين للشاب ملعلا ةذل نع ةدئاز ةذأ سفنلا يف ثدحتو

 قيستي نأ فوه اوعانشلا ماو اتلقت طفلا لما نات لا

 لالا: ق هب لخدب م حرص هجوب كيلأ هيقلي دق هل ةفرعم كلل

 اذهىف لييختلا دعو « ليثءلاوهيبشتلا ىف ةعئاشلا ةقيرطلا ىه اك

 ام ال وأ ع ربمتلا ايشتن ىلا ةروصللا نإ ةفلا ا

 6 ةهبش هيف كيرتنت ل
 حصي امث اذهو ةيلايخ ةروص ىف باطخلا لوأأل هيقلي دقو

 بايت ىلا قعو ةيلصا روض: نام ذا ةدحتتالنميملا لا

 رمش شتلات تاف و رأ ةادعاشع شلل كرستال وزال
 ةروصةروصلا كلن هلمحنىذلا ىنعمال نا ةيلايلاةروصلل اهيقلت لاح

 حيرصلا لوقلاب اهنع ربعي ينلا ةظيسبلا لا ع

 تفلتخا ام فاتح يناعملا روص نا اذه دع لوقت كلعلو

 اييليبن ىلا ةؤويملاف .ةيلببخ واق ضوقت تناك ءائس ربا راسلا



 38 هيل

 توانتن انذخأ كل وق ىدعتي الهتيدأتلتيبلا خيص ىذا ىنمم اف

 دي هترارن كلذهو حطابالا ىف ةعرسم ريست لبالاو ثيدحلا
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 |0001  قفزدع حاطب كيلا تايغت لا ةووتعلا هذه قف دارو

 ناسحتسالاو ةوظملا نم عقوملا اذه كدنع لني ملاياطلا قايَغأ

 روفنلا ىلا عماسلا سفن وعدي هجو هاذ ىنعملل نوكم كف

 نمةذنللا اهيتاتف نفنلاق ًاذيذل ًارثا هل قبت لييختلا ةعاتصواء هنع

 ةيقب نبا عايشأ عم ولف « روفنلا اهنم ءىبحي ىلا ةيحانلا ريغ ةيحان

 بواصم وهو هل ًاعماش ىنملا ةرامع لوق

 0 ا اعلا ل [داقي دج انهقي ناحل تار ا

 نم اهل ّلخدي انياب (ىلأ مهسفن ا”:قف:تييبلا اذملل اودجتول

 اذهو « هلالجاب مرودص تالتما لجر ةمارك ىف حدقلا ةهج

 انيبالا ئرجق .ةذإ ذا مهسوفن ىف تيبلل ىقبي نا عنع ا مالا

 دس اق تاخلو ةموقافل قشير اكديم انك نازح للشتفلا ةللج وع

 كتيب نر كفا هلط ةقيفلب داعدايعللا تدينوضناو زالاولعا

 ظ الئآو ةذلدب ئحنبم نم (لسفن ىف رؤي غيابلا

 ناك اذا امف ققحتت اما ةماعلا ةدئافلا هذه نا كل ودبي دق



 ذك 70 ل

 بيطخ مهني رصقلا اذهو 2 لاجر اماهلأ جوملا ا

 تيحر قيفصن جاومالا قف ولعيف 4. أدع .تهطا

 هجردلا ىلا عيدبلا لتحت ق' ىهذادق لجارلا» نأ _كرئقنك

 ىم لاجرلا ههمدشل نم 26 ا وه مخلب جوملا هييشتف 5 ىوصقلا

 هيبشت نم هيلامغنا ام تيغار اذا ككل الأعتتما الللا كون

 قيفصتلاب جا مالا مطال 1 د رحبلا ةفّض ىلع ماقلا رصقلا

 ةعاسلا مغلاب ههبيشن نم ريثات لقا كققوذ ىلع هعوقو ىف نكي م
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 ءإ

 لييختلا نم ضرغلا
 هدهعت ىذلا ريغىز ىقهدهاشت ىمالل حايت رالا سفنلا ةداع

 هلمملا ا ةن بلع نطرسيف :قيرطلا ما ةهع نسلوتاب (اينياقلا ل

 فولأم ريغ رهظم ىف اهيلجيو ديدج سايل ىف
 عماسلا سفن كير ىهودنع ىللختت ال ةماع ةدئاف لييختلاف

 ثيدحلا ليبق نم ناك ولو هيلع لابقاو هل حايتراب ىنعملا ىقلتل
 ىلا اذهب ةقثلا تمر نا رظناو . ةهادبلاب. مولعلا وأ فولألا

 رعاشلا لوق
 حيطابالا يطملاقانعأب تلاسو .. انني ثيداح الا فارطًب انذخأ



 ا

 لاقف تاحرد مريبخلا ف هعفرو كلوا يفادنفلا

 نينك ضيب نع راط ةبارغك ل ىجدلاحنج ىربناو

 ايدول 20 يفز مآ ةكر اع ىلإ ,نارعاشلا نفديك

 هنا دق كل ىف هيلا ار ا هيك احنو هدارفناب هيلا ل

 للا ا انيس كييك ىم ككل ق< "لق 6 اقم 0

 || ىاتلا تكا نوكي دق ذا ناعجللاب ةيحاصل لتلا نا أ

 هدمه اللولو لداعملا نم هن ٌلصلا 8 هلام نم ةدوملا اهمءاج

 محلل هل عمسملا امو : 2 |ىملا هده لع هيحاص مدي, ل ةيراقملا

 نا كل ودييف ماصخلاب حابصلا ىف ماما 0000

 اهلا ةقباطم دشاو ةدوحلا ىلا سرقا حا ونلا وا ءانغلاب اهبسشت

 عك | ه4 نك هل 0 تبرع 5 1 وا تدم ٠ ليغ كاظلا عقد كفل

 كمرع نم هيلا مهلا اع اهزرحا ع لييختلا ةدوج لكريم

 اذ لصنلاب هلتقو مالظلا ىلع حبصلا ءادتعا وهو ماصخلا بيس

 اذاف مغلاب جوملا ههببشت ( وغيه روتكف ) تاليخ ىف نودع
 .لاجرلاب ههبش دق ىفاصرلا فورعم ينرعلا رعاشلا نا كل لبق

 0 1 فيك ق اذا نع ىدضملا ولا هيبشتلا عقو هنا تبسح

 توريي ىف رحبلا رصق
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 اضيأ ليللا ف صي ىدورابلا لوقو

 عردم نيحللاب ماح لسن نم ل سابك تارينلاب حشوتم

 نم برح ريمأب ليللا هيبشت ىلا هبنت دق ىدورابلا ناكناف
 هه هنظ عا كيم كنازغا ل م هيلع داز دقف ىجافملا ثا

 لالهلا نم عبصأب أهلا هيراشا مه نع تفلخي موجنلا

 حارقلا املوانتت ىنلا ىناعلا نم لصالا نوكي نأ ( اهللاث)

 مقلب ةنلظلا - ليج فرتفع كاذعتا:ةلواذس تحبس! ذأ ةلفل كوالا

 ماردلاب رهزأا اوهمش نذلاف 6 ةعيديبلا ةدايزلا محاص زو 9 0037

 ايباج ميسنلا لعج نا كلذ ىلا فاض[ كرس نات

 لاقف امل

 اهيبجي ندللا ميسنلاو مارد اردساهتافاح ىف رهزلا 5
 ىقيشر نبا هيلع ىبب دقو روغثلابحاقالا هيبشن لوادتملا نمو

 لاقف(ئقاوفلا7قيو هنم/تقيرت نالالغلا لشفالا

 حازملا تاوذ وللا قباوس . امل يكراو تاذللا ىلا 1

 نمرلا هبع هلوانتف بارغلاب ليللا هيبشت دوبعملا نمو



 د ادهن كر ف مادا /اذه ليصخ لع ةوقالضف

 م فصل فركلللا

 بييص كانه ءام ىف عركتل .. تدروأ ةرجلا لوح ىتلا 0

 ضي أ اهغضي ىدورابلا لوقو

 عرشم بن ا وج ىلع نفكع ضي ماج رجلا لوح اهنأكو
 0 تيس قوكسلا كلنا 3 امع ىدورابلا دزي رف

 ا مام ةدراولا موجنلا كات

 .ضورؤف 0 فصن دايع نفل لاوقانلييعلا انه نمو

 00001 ناك انيس كايا نمل ع

 ىراخبلا مساقلا ا ل

 دوهشم لدا هنكلو 5186 هس كفرا طاسوع وش اويملاو

 ةيلعيداز اعاو لؤاالا تيبلا ىنعم هئمْص ىف ل تيل ادد

 ا لا هزه قالا

 ةداررل نوكمورام رغب وسالا.ىنعلا قوكتي نأ :(اجيناف)

 لضفب ىغقت نأ لاحلا اذه ىف كل حصيو « ةعاربلا ىلع هنم لد

 قلق دوما هضصارق قف كا لعامل انك تيبن, الط لر قااقا نادل

 مناط لاوفادسلاقتاو اء اول 1 اجلا المقال

 افصدل نهزه لق تبرد ريدم 0 تلا ىّجدلا 1 7



 ب

 كنك ةيلغرإو ةروصأا ةلالا ص 53 تكا اننا 3 5ع

 ايلايخ قم اينما نأ ىلحنسي و اهجاحز ىف ةروصلا مسرب

 ترركتو اهب نيملوملا دحأ دالباا ضعب ىف ىراوجت لزن ىتح

 ةقيقحلا مهف ىف أطملا نعم ىرطاخ ىف لاج ام رف اهل ىتظحالم
 تلقف ةجايبولاو هلال ازا عا تتنع
 ىدهملا كسفن ىف تروص ذا كترذع

 01 ا

 لا باقت روصلا تاءاحز تناف

 اداوس ضايبلاو اًضايب داوس
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 عسوب نبدعلا ا بص وعس رع نم-نعاشلا نكران

 لاوس ةثؤام انوا هفاططنا ىف

 مدلل ىذا قلنا خا ني صال !نوكت نا[ اهدا

 ةدايزلا بحاص 00 أنهو هنع صقنت 5 اهنب ارغب ىف هواش

 هذ ههبنت نأ لمتحلا نم ذا اعطق ىنعملا لصأ أشنأ نم حجوأ

 كلذل هيقلت نم هل رسبت امنا ىنعملا ةروص ىف امل هجارداو ةدايزلا

 هتحمرق ىف نوكي ال ثيحب لوالا رعاشلا هل هماقأ يذلا لصالا
 تنص © سم



 هيف ىرب رطق ىف شاع ئسلدنالا سي ردا نب ناوفصف « هريغ لاب

 ىلعاحتفم درولا فصي لاقف دمرلا ةرمج اهيلع حولت ءاقرزلا ةلقملا

 هناا ننام
 ءاقرز ةلسقمم ملأ دنمو ٠٠.هنأك جيلا طش ىف درولاو

 ا كوول هطفاع ف دال نم ءارعتتتلا نمو

 4 سرس هع يروا ادد ما ل عخ اعلا

 0 ل ل فر ل دلال

 هبشن ال ١ نيئاللا ضع هل لق ني> ىمورل ا نب ىلا رطلاو

 لاالل هةعيشن هيلع نصت 7 هدفا رع شكا تم ا و رعلا نبا ةيياشن

 ويا هيبشنو ؛ رينع نم ةلومح هيلعوههضف نم فروزب

 فلكي.ال ) ىمورلا نبا لاق  ةيلاغ اياقب اهبف بهذ نم نهادع

 ااا اع فهن وعام يصب اغا كالذي( يقي الا اهيفعلا

 ا ا نر اييزاقلا نكنلاو إ نصا هك, ىالناو

 :؛ سانلا نم ىلوق عقب 0

 ةفلؤملا ةايهلاو رصانعلا ةفرعم ىف نارعاشلا قفتي دقو

 اك 2 ةلابلعا اددوت الكت اب او ةفلع دعف المدح كوكي

 ندهاش لرمةحرق لع اهزوطخ نم وك اهتحرق'لعاهروطخ



 ايرلا فصو ىف لوقي 'ىناه نبا ىرتو

 .ىنخضدي نانب ىفودبت ميتاوخ  اهنأك ايرثلل موجت تاوو
 لاق ند> مزاح قافف

 ىو تهبل يعل يشل نألا
 اطنخ ةلزنم داو مقا ةكامأ )و

 رعاشلل موقت ىلا بابسالا ضع كلا فلس ايفا ١

 خسرأوأ هل نك نه نم نطاالا وأ ىلملا 2

 اناسنا بطاخم ىف مطنلا يل اع ثعابلا ةوق نق تولقتلاك [مدق هند

 ْق ا كيا لالا و فطاوعل هتحعبم تجام دقو

 هبطاخل نم اهنود ف قي ىناعملا نم نئافد ىلع متي هيلا ًاقاوش هداّوق

 يآ اضنو . لاب تاددتتسل ةلاسل اصمت وإ ةمااس 0

 ىمملا ينم فل رت رلا ؟رضاننلا هف ري تز ام اداب يظل نطل

 00 ةديهأ| طع عراق فارق 2 منع دو رابلا نانا

 ايرُثلا فصي لاقف ةيورك مارجأ ىف اهقارمشاو

 عنصم ةوامسىف ةءابربكسلاب اهرون دقوت ركأ اهناكو
 "ةطيسبلا رصانعلا ىلع عالطالا ىف نارعاشلا ىوتسي دقو

 رخالا اهديشب م ةروص ىف ةفاؤم اهدهاشي اهدحأ نكسلو

 لع وظل ' ىدعُم عازتنا ىلع ةأيملا كلت راضحتسا هدعاسف



 5 افلا وعد ا

 اانفاص ةحيفصلا لوقصم قربلا نم

 نيطللا نبا لوق نم رثك أ لايلا ىف الغوتم هتنآرو

 ل بانا ر نم هللا كل

 دز تحدق دق رورقملا رهاسلادب

 نر طقم بطل نبا ىلع كرهز نبا ليصفتت ىضقت نا

 كرمزاولا قحلي اوأش اهف كا 0 كالا تيطخلا نبال

 :ةباغلا ىلا هيف قيس الييخم هسفن ىنعملا اذه ىف هل دن لب هرابغ

 هلوق وهو ىوصقلا

 اد اة باو تن حاف احلا اسال

 لا دلالات حافلا «لطنخمب ا تقلا ةلرمسلاف

 د0 ةراق واه ناقافسفب جلذنال "اوان فلع رضع ؟ تاكيالا وأ

 لاو الا لاوس شلت ةايبزا 77 حبصلا ءاققلا

 : ةداغ مدعم حبصلا ضاي 215

 أطقل ىحدلا رهز راهزا اهدن تنج

 ىنأثلا لوقو

 كس ل ناو فخلا ةاعاز اك
 قختساف ىثاحنلاب ىدان كرتلا نم



 اذه نكلو ةبيللااهتيواع قرت تايادجو رات و ا

 قابله ل ًاقاطن عسوأ هيبشتلا'

 ةهج نم رخالا هقافو ةبارغلا ةهج نم اههدحأ قاف امبرو
 ةليل فصي بيطخلا نبا لوقك ىنملا لال ةقباطملا

 حيحش نانب اهباقث فرو اهناكتفاهوج بكاوك تيشعو

 ةرتنع كرقو

 جرجرتي قبئز اهيف ريراوق“ ٠ اهناكىفو ليللا موج ىتارأ

 هقباطمدش ا ةرشع هيبشتو د و قد بيطالا نا هيدشتف

 ١ وحنلا لاخلا

 نيرءاشلا دحا ليضفت هيف ىرح ام صو ( ةسماخلا ةلاحخلا)

 اهرعش مظعم ىلع ىتأ نمالا ميقتسي ال اذهو قالطاب رذلآ ىلع

 نماك !ةدوجلا لملارج متاليبض قرفوتس زير 1

 5 يباعملا نم 55 اهنيب ةسياةمال ىدتها اذا امس الو هريغ

 اهمظن قناقفتي ىلا ضارغالا

 عيدب لييخت درج هريغ ىلع رعاش قوفتب كلا أطملا نمو
 هرم ىبمم ىفرماشو بج رت)انعرف تاما ا ارا

 لوق ىلع تفقو ىنم كل حصن الف ىرخأ ناعم ىف هريغ هقافو

 قربلا فصب كرمز نبا



 ب "بو

 نب يالا !: زهر نشأ ةع هدياشبا ةلاصتملا جدخ | هجوما ارب عاملا
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 .نيفاتخ نِيلرما َْق خللا 0 نم اذه دايسعلا ريصبق اهريغل

 را يقتل را 5 رولا لاذ سانيو [هنني تماما اع 3

 ه رظنم ههح نم

 اطقرةيح هؤايص> تق رقردقو 7 5 ناب أم_ٍضنضنف

 هرب رخ ةهح نم هدصل سرا مساقلا ولا لاَ

 . رحلا ل مَ تتاح + نم 68 يل آد

 نم د عانس د ديحن دقو

 ةعمشاا فصنإ يربوئصلا ل ل بى توع

 ال نك ايققوانلاو لان عملا رع ا

 اضيأ اهفصي ىناجرالا لوق عم
0-1 0 5-6 

 انادي هلخ ل تايقر دبع

 اشف نبع: ضقايتت و: زراتلا هذ ةيدن نيح ة سلا هييشتناف

 ةعاقلبا رعت بيع . لقفل مهن ا رستتلا نابع ولإ ىلكعقز نأ ا

 كلانا .ةاوي يمت نزلت اربح | مزيل ةريعلزو نأ ىلا ةعانم

 0 دينو ةبارغلا ةهج

7 



<- 

0 

 ةوالح قذي مل نمو « هريغل زنبم ام دشأب « ريبخ سوفنلا ءاوهأ
 نع ثيدملاب ازرق يبورملا عقاومب ًافلك ناكو نينبلا ىلع فطعلا

 جارد نبا تيبب هذاذتلا نم رثك ًاراشب تيبب ذنلي اهراثآ

 |همدعل 8 امو.

 ضرغلاو عملا ىف ةفلتخملا تاليختلا نب ن وكي نأ ركن ألف

 هيلع يديف ةبارغلاوأ بيل ىلا ةهج نم عساو توافتو ىلج قرف

 ىنعم ق ةققتملا راثشالا نأ ىعااعاؤ ليضفْتلاب ةبكلش ١ 01١

 توافتلا تل نيبني ذا الايض انين ةلصانملا لدملا دخت 0

 ضرف ىلعو رظن ةلاطا ريغ نم ةبارغلا 1 ا ىف اهدي
 اظذخلاو ىوذلاة شح اعاينقو لأ عوجرلا كنكمي كلذفف اهداحتا

 ةفلتخملا راعشالاامأو « مالكسلا نم دارملا اهب موقت ىلا حورلاب

 اياج اهنيي توافتتلا ناكى م اهبف ءاضقتلا رسيتيف ضرغلاو ىعملا ىف
 نم نكملاو بيكرتلاو ةبارغلا ىف ةيراقتم بتارم ىف تناك اذاف

 هقرطبالاعنبب ةلضافملابابف اهيف غرف ىذلا ضرغلا وأ ىنعملا حور

 مل رعشلا اذه نأ ىلا اَولَصَو:ثتيح ةعاتضلا هَذه ىف نورهان الآ

 ناو الثم ىطسولا ةحردلا هيف ريغ ىذلا ضرغلا َْق زواحتن

 قارم اهءارو وتل ةياغ ىلا هتوهحو َْق ىضتنا رخآلا

 طن شايع و ادا وراس ليما انا ناك دلل



 ا

 نارك انا يتلا[ اوعيو كلسللا جزا كلذ |:طيليقم و لاق

 قيس ىذلا دصقللا يف ةنكمم ةياغ عدبأ ىلع درو نيرعشلا نم لك
 نلااا ءاقر ا (لانلا .قباقاطن عسوأ اهنا ناكلن ةيفنيلاب

 راشب لوق:

 301 وك فرابع ليلا انفاس أول تانك قوف مقنلا راثم ناك

 زنعملا نا لوق نيبو.هنيب ةلضافملا ىلا لوخدلا كيلع لبس

 رارمث حامرلا فارطأو ناخد 2 اهناك ىتح عقتلا ءامسلا معو.

 فصي جاردن دعا لوقو هندي ةزاوملا ىلا تدمع ولو

 عيضرلا هنباو هتحوزل هعادوةلاح-

 ريغص ءادنلا موغبم ديلا كولا: ..فوفلاو :ةديوملا اذهعب نايات

 اان الل كئقا عقومب © هظا وب اطللا عوجرم ىيع

 مهصعل لوقوأ '

 امدماسملا كبي دقف طيلخ | ىلع يعيش نم مزعلاو امد تيكب نا

 ناكل س يلو . اروسيم ارم |اعنيي ليضفتلاىلا قيرطلادج مل
 لضافتلل انازيم هنوافت لعجو اهزازيهاو سفنلا جاهنبا ىلع لوعت

 تطل ويناإخةن هن امج ات كل وق نول عامسل اهب الا ةدش نال"

 بوذي هبلق داك ىتح ريغصلا هدلول هتفطاع تقر نف « ءاوهالاو.

 عقومب هطلود جارد نب هيغنأ وقل م مسيتلاب ةلوحكملاهنا رظنلا'



 5 هأ/ انصح

 جاومالا مطالتب عقوتم ىدارلاو ةنيف ملا كرك ذلعاو

 ىهلاد نئاؤذلا دونم .قييللاو: + نا ةلؤجتا ىدامالل كمل اولدلا علقو

 اري الا قن كك ركةيوات ام ةحضةئيفسلا ناحصال تلعف

 كابل يطااركذ اننا وهو دا ١ ياو

 راظتن الهغرفتو ىاقلا ةشهداهرطخ مظعو اهل وه ةدشا ىفتقت

 لخشت ناانل حصبي امتاو ؛ ةأحنلا ةليسو ىلع لالتحالا وأ برفلا

 نعش نأ لاو ضل ليجتلا نماقفلذلا قينافخلا وعتاب

 ناشتنا لاح ىف هعوقوب تبييحلل ءاركييت رّوص هنال غلبأ ةرتنع

 هيلا همد نم فويسلا رطقتو حامرلا ىونرت ثيح هب رطحلا

 طببم ىه ىلا فويسلاب لاصتالا ةدايز ىع مث هبايح ةدام وه

 لاح ةبوبح لا رغث هيلا ليخ اهقيرب نال ابليقي. نأ هفاشو سطعلا

 طاحأ اب كالملا مقوت هنارمغ 20007
 هن. كتشنأ دقوا نيبلا-ركذت نم:ةيف.ةييقلا هبابلسأ- لما

 و رطخلا رصيب وهو هرك ذي نم ةيزم نم همظعأ هيلا ىدرلا

 ىف هل تضرع ةعقاو ىكح نب رعاشلا نم لكن اكن افهديهيلا طسسدب

 جاد“ ءانضو ظلقللا ضلالات اةيسس قيال عرب يضلل الغ اهنا

 اًضرغو ىععم نارعشلا هيف فلت“ ام ىهو( ةعبارلا ةلاخلا )

 « بردالا لاب ىلع رطخ اماق عونلا اذه لثم ىف هلضافملا دعو



 دق 4

 دلاو دعب :دلاو :نع ىثواون ٠ ةثارو.لب ال لاق ءارش تاقف

 رجلا لاقو

 دلقلا ىلا ويوج نمور ي) .ةياماوطل قرر رجبلا تاون

 ااا ا لاتقول ىلا كليلع اتلاف نم هيلا
 اف ةقباسلا نيناوقلا ىلا هيف ليضتفتلا عجرب امن اذه لثمو

 ل عسوأ وأ ةرك اذلا ع ارواح فانك

 اللا ايو ناعج لا يري هل دورشلا ريف فوذلا كاسر

 املوانتو بلق لك اهاعو ىتلا ىتاعملا نم رحبلاب يركسلا هيبشت نأ

 رهمشا رما ىلع هيرواحم ىنب نيريخالا ليتيبلا تحاصف ناسنا لك

 نو مش ه1 00 هما اذ 1 ت1

 نالوا د هاا :ال عدبأ ىلوالا ةرواشا نوت للا

 ٌرصق ىوعد ىلا ٠ مالا نم هب تزاتما امت الضف سيرغ روعش ىلع

 هيلا ىريام ىلع ةلالدلا يف غلبأ اهلعجام اذهو حودمملا ىلع يدنلا
 ءاحشلاب فصولا ضرع نم رعاشلا

 تت كاوق مسقلا اذه ىف لخددو

 ىدنم رطقتدنهلا ضييو نم ٠ لهاونحامرلاو كت 1ك دنفلو

 مسيتملا كرفث قرابك تعمل اهنالفويسلا ليبقت تددوف

 مضي رلو قم
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 نمطلا ىف ةرابملاو ةعاجشلاب هموق حدم ىلا دوعي ىنعم ىلا راشأ

 برضلاو

 فصوىف يئادنفلا نمحرلادبع لوق ىرذلا اذه ليبق نمو

 سجرنا| رهز نم هرطاقتو ىدنلا لاخ

 0 ا عومدك هسجرب نم رطقي ىدنلاو

 هلثم ىف نوديز نبا لوقو

 اناتحأ لأم ىتح هيف ىدنلالا 22رهزنمنيعلا ليمتساع وبلت

 تارقر عمدلا لاخ ىبال تكب يقرأ تنياع ذا هيلع نكي

 ىلآ اهؤاعإ يقادنتفلا تبي ىلع ناتيبلا نآذه هب لبضفي امو

 ءاشلا تدإل ابتياعم ىهو ممانسل ,راعزالاب لاسرا

 هيلع اهقافشاو

 ضرغ ىلا هيف نارعاشلا دصقي ام يهو ( ةشلاثلا ةلاخلا )

 نا اذه لايم. « هيف هنارويصي يذلا ىمملا ىف ناتلتظاو

 قيرطلا يف فالتخالا عقيفىدنلاب صخش فصوضرغلا ن 56

 مهضعل لاتاك ف صولا اذه هب ررقي ىذلا

 ال لاتف سرت اه عدلا كلاب

 دلاخ رب ىحيل دبع يقبلو



 ها فل

 كَ أ 2 يك طق رهو لالا لام ىراطح ىذلا

 ةفلتخم اهف ةمقاولا نوكت ام ىو ( ةيناثلا ةلاهلا )

 مهضععل 5001

 ابجاحوانيع ضيبلاوائقلارمسل 22بسجاحو نيعلك ىف مهانقاخ

 ةءابن م

 مروبظ ىف انقلا فارطأب انقرخ

 بجاوح فويسلا عقو امل انويع

 فويسلا ريثات وهو ىععملا يوصت ىلع نارعاشلا قفتا دقف

 1 ا ءادعالا ماسجأ ىف حامرلاو

 مروبظب مهماونو جمازعا ىلا ءاعاللا نمدنف.ءاعالو الا ىلع درب

 بجاوحو ان انويع فويسلاو حامرلا | 2 عنصل ىت 2

 تلئاهت اذا مهامنا ةتابن نبا تدب ليضفت نا كنع بيغي الو

 انا ا يل هو ًارداص نيتيبلا نم ل اناكوأ ناثمفاولا

 ناتثملا ءادتعالا ناكو عقاولا فصو نيرعأ شلا نم لكدصق اذا

 ىلا مههوجو ىفنعطلل اوتنث لب اومزهني ملوالا تيبلا ىف مهلا

 نيربدم اولو نا دعب ح السلا مبلني وأ مبعجاضم ىلع اوعقو نأ

 ناو لييختلا ةهج نم ةتابن نبا ثبب هيلع لضفت نا كل نكي م
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 نبا هينشل. ىلا تفتلا اذا نفاظ خا "اه ١ مل ليصافت لا

 دنع (ابسللاو اعاتبقلا) ةلكي روانس أ خلقا 0 قكوفانق

 ردلادوقع روطخ كر ءاملا قوف وفطل نيمساملا ةدهاشم

 رفاظ نب ىلع هيبشت نوكيف  ءاقرز ةلح ىف :ةجرملا ةاتفلا اهزلقتت

 .ةرصاب نيع ىذ لك ةدهاشم هلاذتبا ةلقو هب هيشملا ةردنل دوجأ

 ةريك لعيمبتع ءالثلا ىلا موجنلا رث دنس نانا

 ناكو ةيزملا هنع تفتنال - اهرسشاب موجنلا رثن : هلوقب نمسايلا

 ىلع رطخ نم. لك, قيرطى ةعوضوملا ثاليختلا نم هييشت

 ادهن سييعدلا 0 سيلا 50 بهذي نأ هلاب

 يستلا فووع دنعلالملا علطم فصي مجمل ن لوق برضلا

 راضن عصرم ذورزلا ” ةيش 0 قم ءاشعو

 راظالل لالملا حالو س هشلا ا.رغل تند امل تاق

 راوسافصن نهرلاهاطءعافار انيدنىرغلاهوصقرثلا ض رقا

 مجنملا نبا هلاق ام ىلع عاطي مو سقالق نبا لوق عم

 الالملا اذهراملا ىلععأو س هشلا ذخأدق مالظلا اونظنال

 الالك ةتهر“ ةاطغاف زر + "لن نارتلنكرف اق فلا اغا

 نبا دازو دحاو قارط ىلع لييختلا ىف 000 || راس دقف

 رادقملا الا“ هدم ذخأ مف د لا َْق ةراظل سقالاق نبا ىلع مجنملا
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 ' ا ايبأو 5 اا 1 دج اماه دس نا اها فدل

 ليضفتلا ىف هيلع

 نم لك هلوانتي صاخ ىبععم ىلا رظنلاب ةرات ةنزاوملا دقعت

 را ني هيلع و| هيف ةينارلا دحش نإ اناءادهعيو ىرعاشلا

 هذبق رخ الاه هروصياامريغب (هنم لك هروصن صاخ ضرغ ىف

 نيرعاشلا نيب هلضافملا ىهو ةعبار ةلاح املا فاضت تالاح ثالث

 نبب هنزاوملا ماقت نأ يهو ةسماخ ةلاحو 1 ًاضرغو ىعم نافلتخح

 هقلطملا ةيلضفالاب اهدح ال ىضقي نا ىلع نيرعاشنا

 ال ا رطل ير[ ىلا وون دقستإم نيل ( ىلو ألا هلال

 ه0 يوسفلا لا ني دناديع ا لوقك ةدحا وة دقاولا ضخ

 ميمون

 قفدتملا اهتام نم ةءولمم ةكريب نيمسايلا مالغلا ضل

 قرزا ءامن قوحبم مون ىف اهرسأب موجنلا رن هناكف

 ابسفن ةكربلا هذه ىف رفاظ نب ىلع لوقب هتسق اذاف

 ءاينيلار جدأ رعدلا فاطر ملا قي تب نسانلا رهو

 ءاقرز ةلح ىف ةاتف ر -2دصيىلع رددوقع ىح لَظ

 ىف ةيداب موجنلاب نيمسايلا هبش نيرعاشلا نم هاك يآر

 كالا م فذ «ءالدوجا هجولا ذه ىف ولا نا هيشت و ءامبا



2-01 - 

 ايما عر رصلا فتق ذل هكيقب لاو

 كلذ ىلع لبس نأ وجربو حجرا نيسملاةهج نأى رب

 ىنعما ةروص قبب نودقانلا هب رعشي الف امادر لضف زمغأ ا

 نأ ناينأب الان“ انام يكمل ةماعلا ١ ةليصم اقع دب
 لاق نيح ةغبانلا

 دوعلا ةوجو ىلا ميقسلا رظأ اهضقت مل ةجال كيلا ترظن

 0 ميقسلا ةلزنع ةيوبح ا عض نأ هتفطاع شدني م

 هزخاوناو هوأش قحليال يذلا هيبنشتلا اذه نع ترضي نأ هيلع

 ةغلاب دي هرامص قى ميقسلا ظفل

4 

 لييختلا ىف لضافتلا

 ىلا ةوجتولا ماس .ةرويضاسلللر انك نعني لا

 ءازجالا نيب عماجلا ةءارغ كعأ ةيلذيحتلا ةراؤملا ةولط ل لن

 مائتلالا 6 ةطاسدلا نع هدعلو نال َْق عسوتلا مث ةفلؤملا



 -ةفح

 ههوجو رئاس نم هأنعم دقنو تيب لك ىلا هرظن اني

 « هتممع ةناكمو هتعارب ىلع هدامعا نم رعاشلا 8 اعرو

 نب اهكردي ىتلا ةربشلاو ماقللا نم رعاشلا ديفتسي ام لفك

 هريمغ رعش هب نوقلتي ام قوف ناسحتساب هرعش نوقلتيف هموق

 هايل اعالي ادع دعلأ هسفنء فل لاك ناوةةترط مهل مت ١ ل نم

 لحل ةعفعاشلا نع خورتكل ادهفنرك للا كفو م هيل

 قيقدتلا ىلع هسفن لمح الو اهالع ىلع ةديصقلا قليف نايحالا

 اعا تارتعلا هذه ىف نوعقي نذلا رثاك أ ىرت مث نمو . اهدقن ىف

 ناكنمو ىنتملاو مامت أك عبنم نورثكسلاو ءارعشلا رابك م

 مهعقبط ىف

 ١ ظلااف ا ةيشطلا ا ةوتك ءارعشلا قاحيط نأ كلاتك دو

 اماكيفاو ادقن ةحرقلا هفذقت نأ دمي ىنعلا مدقن مدع ةهج نم مهم
 نما الر ةطاوم ةنضا ربلا فس ةاو كرما (راوققا كو | اكفاولا ودفن

 ناحبالا 26 هنم عقيف ىنعمهتح رق لسرب دق مدحأ نأ ةرقششلا

 انيس ادلع لزق ةيسيرككما ةيازا نة ده قطعلا هليل ذاحأ ل6 ع

 هيلع سانلا 2 5-5 نم حايتر اف ياهلا لع انزقعأ قف

 ايلا ةيفنس دم اهم دلت لاقل د نا لمتحملا نمو

 الو لاخلا نم هجو ىلع هيروص ىف رثعي 3 اغيب ًاذخأم هيلقب



 امنوفصت ام اهتءاربب ًادهاش امل مهناسحتساو اهنع ماضر نوكي
 ؟ قوذلا ةرفانمو عضولا ةجامس نم ه

 اهناك اش ىلع ناك امو يناعملا هذه ىف حبقلا نا باوجلاو

 دعوا ةركتملا ىيإ د ءىب ةفيفت يقاتاسنالا هدر يقتحم

 مم ساق أ مظع قيرف ةدابش نع ١ ضف « اهعامسل نادل

 .ءاوتقلا كيلؤإ ةميطازم فدال اقفرتت ةلوالاو قوألا ةيلا

 ماهى نأ ىتدب نم لوالا تدبلا داربا بقع لوقي قيشر نبا اذهو

 ىوس؛ قبيلو « هكراو هحبق أ ام انبه ثار لا,ىلع هللا ةنماف

 وهو ههجو مهنع ىنخ فيكو حبقلا كلذل مههبذت مدع ىف رظنلا

 زاتع النذاتايبالا ضعب ىف هحوْصضو غلب ىح هماثل تعال

 مريغ نع ءابدالا 1

 ةرويغال نماغملا ررومإلا لدم ةييهلا نارا هيف نيل

 انمي الفا تالا ,|ضطن نماايلق قدا نإ هتوملق نإ

 هذخأي الو ىنسعلا غوصي دق رعاشلا كلذكسف « بيع نم اهيف

 وه نم هب رصبب دق جوع ىلع ردصيف هفارطا عيمج نم دقنلاب

 رصق لاخلا كلذا رعاشلا هبنت مدع ىف ةلعلاو « هنم ةريصب فعضأ

 نم كمت ال تنص كلمت اجا وار ةديصصقلا نان و اين
 مدس هع شل



 -- ةلال

 تاينَأ ًادنمح زيمالا دشنأ سانرف نب ميساقلا انآ نا اذه لاثمو.

 0 ظ ظ اهف لوقي.

 رمثي ةبحلا رذب ةليجم 3 دع نينمْؤملا ريمأ ا

 ها تح هتيكن 1 ا ا 5

 نع هأوج لعجو لحملا هيشْنف ” روذبلا هيف رمثت اثار ةفيلخلا

 ا نسب ركذ هللا هده اثم ف عقوو ٠ ابانس بئاصلا دقنلا اذه

 اك دب هور ارم

 1 ملا اجلا تحب انقللو ريجبلل ايحلا يحاض

00 

 مون هنا اننظ ىنح العلاو م ناكملاب ينس لازال

 لوقي درب نب راشب اذهو

 اننينف نايف طارق ب عودا

 يدخ نم نلعن سيلا لجرل تدقو

  ةنحهسملا تاليختلا نم نيبلل لجرلاو لصولل باقرلاتابثاف

 ةلاااط مينا طيف مهلا دالاءانلا رة لاوقلا ناقل ؤ طقم

 ىلا يناعملا هذه ترس دقو « اهئافصو اهتنك ىف برن ال اقاوذأو.

 الفأ ميلستلاب اهيلا تقلاف مسبقا ذأ ىلع ةفاخسلا ةبسب اهومتيمر
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 يطنفلا+ ىلع تاهنضؤلا ويح ادبلع : ابك .هّقحوف !ايلز

 .ميدنلل ةمادملا :م دلا. ١ :الالو., الح رخل ةتش راو

 ميظنلا دقعلا بناج سماتف ىراذعلا ةيلاح هاصح عورب

 ىف مو ؛ىصحلا ىلع هنفج حتف ام دنع رعامشلاب ينأك

 رهاوملا نماهك احن اميلا هلايخ يفر ضن|اهرظنم ءافتطو ايتسالام

 ايعقوم 0 ديو ةدالق ة اهىاعتاملا > ىلا م ةسيفنلا

 رطنت فيك روصتي عرشو ةاتفلا هبلق ىلع ترطفن ردصلا نم
 ناو تطرفنا اهندالق نا ةتغب اهبظ ىلع محهيف ىصحلا كلت ىلا

 دق اهرحن ىف اقساتتم ناكىذلا واْؤالا وهما ىصملا نم هاوتام

 دقعلا ىلع اهديررضت نأكلاهت الف اهمادقأ ”ىطاوم ىلا طقاست

 ىسنف اونلح قادم" نوزع“ !وأ كم وعقل نقب اوم ىلع

 اهطاقتلا ىلا

 ىلعابفيلاتو يناعملاصالختسا ىف رعاشلا ىري نأ - اهات

 د.عاوقلا ذا بادن ماظنل ظفاذلا وهف مياس || قوذلا قفاو ام

 نع ةنس هذخأت نم ءارعشلا نمو «ظافلالا ماظن ظفحن ةيبرعلا

 مك سفنلا هنم زيمشت لاثم ىلع ىلايلا ىنمملا عضيف طرشلا اذه

 .قوذ ب حاص نكيمل اذا هناولأ تفلتخا لزغ نم بايثلا ميسان نأ

 . نويعلا اهفذقت ةروص ىف اهجرخأو اهعضو رح مل قئاف



 اعاب لييختلا اذه ىف مهطسبأ موثلكن ب ورم ناكو برملا ىجر

 برألا فصو ىف لوقي ثيح
 انما لق[ ااهييكي تاالهاحي موق ىلا لقنن ىم

 2 وبللاو قبلا هب هيلع طقاستيل ىح را نم ايتو اف لانا

 .دكنع هب ىف 108 هيجااعلا الا رمل كل 0 أهدديم علا ةايبقلا

 اامهسب ل ئعحرلا ىعم هيلا قاسنا برملا ىنعم 4سفل ف رضح ام

 نم وه ام ىلا ىحرلا 1 وام هرظن لفن 3 دوبعملا هءأشتلا نم

 ىقلأو ب رحلا ىنعم ىلا اقنا مث ةوبللاو لافثلا ىلع عقوف !هصاوخ
 .لاحرلاو لافثاك اطوسيم اهناديم هل ىءارتف هلوح ام ىلا هرظن

 .لدي ىذلا هجولا اذه ىلعتءايبالا غاصف ةوبللا ةروص يف ناديملا

 امطاكسشنأ ىلا ىتاعملا مذ ىف هفرصت نسخ ىلع

 نتنيلقم ائنسيلا اركلا/ةورويط جق لولا كورأ خيش يداالا)و

 يلا( اهلك رب ”نظنو قاعملا اذه ةزوض ف عسلا نمل ةيزملااماو

 ايداو فضل لاف هددعتم نيف

 ممعلا جيلا فك اة ةاقلي داو ءاضمرلا ه1 اناقو

1 



 ل اؤ ح

 نع هتسق اذا حمرلاب اهبك |-يف ةعمشلا ىرب نأ لضف الو

 لوقيف اهملا رظني.

 ا. لطب النك ايضاواثلاو 7ورغلا رفا اك
 لايطتاءاهناو رع ىذ ل و داكن ال مسمرلاب امتاكااحم ناف

 ةبسانللاب :رخشي ثم لالا وار عملا ىلا اهقسا لبتن, فلا وها قئافلا“

 ايفنانقم .ناستآلا ن الوزن ةرش ازيطإلا نياوطباب اقل

 ةامحلا ةعشا هنغ صاقتت نأ كلا ايلناإوإ اكون هرمع ئذأةتنو.

 نا ىلا اليلق اليلقاهصقتنيو ةعمشلا مسج ىف بدي ةليتفلا جيطلا

 ًارؤثنماءابه ولنا :ىف كطذتو اهررخا هلع قب

 رولمأ ةظحالعإ لع :اينبم[|هرتشتلا قوكلير نأ: يب اهيل

 ةروكلاب الشم فاغخ ةثالثا اغيل لورا عاب تلا ةروضلاف ةددعتم.
 نيينعم ةياعر ىلع ىدت ىلا ةروصلا نم ةميق لشلاو زو حجرأ

 نأ كل. ق< لبف ابقاث اباهش يملا كل رضي نم'ءارعشلا ْنف
 نِصْخااب هفزط لع: ةبوصنمءادعالا وؤرو كل هليخم نمي هيواست

 مصتمملا بطاخي راسم نبا لاق اك نايا ادا اوتاكو مو
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 ازمثم قدشعي نصغلات يارا مماكس وؤر نم كحمر ترخثأت

 تراد موق دنع ىحرلاى بدع نرملا ربوضت ىف سائلا فق
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 50 | نع هيلااوقاسنا نم غلبم غلبيف نايبلا راوغم ف هياراممو

 هده للا تكل الا طةبل هدجلا_ تمانع لع عقيو ةيسفن ةفطاعو
 جاتح امنيح فسعت نودب .ىنفنلا رأتلا ىذ ىلع لاهت تاليختتا
 ::اه.أع ةتيبلسع! لاك هتول ذاع هت را ملا كسك نانيملازاوخلمألا

 ! حاصلا لصف اداع

 -4هق رفتم داوم ءاقتنا ىلع رودي ليبحتلا كا عويس مم فانع ')

 .هلضف مجريف « ةديدج ةروص ىف اهزارباو ابفيلات م ةظفاحلا 5

 ايازم تيالاع للا ففعل

 101 لارا كاب ا بنور نأ اقادحا
 .ليخش : يفوق ةبزق اضاغ كَ عش ةروص 2-5 ةفلؤملا داوملا

 ديزم نود ةرضان ةضور مم ةمكتيا هواها ذيك انككلا

 عوازاللا ىف ةئيسنإلا فا ولين .دداب ليللا .قوف:لئيشلا ءوضو
 ريتك نغنيغت ال راهزالاو بك |وكللا نيب ةهماشملا ناف

 ةعماللا ةنسسالا فارطأ نيبو. موجنلا نيب هباشتلا امأ سانلا نم
 . عراب لايخ الا هياع موحن ال عوردلا يف اهذوفن دنع



 فبلتلا اماشنا ىلع هل ثعابلا نأ رعشن  اهاع ةبوقعلاب ةلودلا'

 صالخالاو.

 ةثنم كولملا ءارعشلاا هم سطاخي ىتلا دئاصتتلا ىلا ترظن ولو

 لسيف شدت ا يينويطاط ىلا ةئانرزؤلابا تموت تسختوأ راجستاب
 أل ال اطيح دوج لوألا ثسمتولا يطق ل دولوع وأ الثم.

 ةفطاع اهنف ريثيو احرف ةمالا سوفن يف رذبي امت ةلودلا راصتتا»

 ذا ةناكللا هذه ةيناثلا تسيلو هدب, ىلع رصنلا ىرج.نمللالجا

 هلزتمت ال رصقا هدييشت وأ هل دلو دايدزاو ريمالا ىلع ديعلا عولط»
 قوذلا هذلي ام صنتقيو«لايخلا وج ىف هب ريطت ىت> رعاشلا سفن:

 ةديصق ىلا !ذهه قونولا تمر نا رظناو « راكفء عئادب ع

 ةيرومت حتتفب مصتعللا اهيف ”ىنهم ىتلا ماه يأ

 بتكسلا نم ءابنأ قذضأ فيسلا

 سعللاو دملا نيب دحلا هد ىف

 اهبك احام ىلع هل علطت ال ةيلايخ يهاذم اهيناعع بهذ هناف

 لاونلا نم هوجري ام ريغ امل هزفتسي مل ىتلا دئاصقلا ىف

 وأ هيلا ىزءت ةياثج نم ارغب نأ ديرب ىذلا رعاشلا كلذكو

 :ركشيءهناف ةئيسقةين وأ ةنيمْص نم ناطلستلان شنق أمل يزن أ لواح
 هيلع ليةموهو امهحدع ىتلادئاضقلا ىف هركشي ال ام ىناعملا نم»



 يىدصتي وهتناهعهسفن ىف رعشيفاطابر ايندلا ىلع دشي فيك ليخبلا

 ذاتتسأ وأ قيدص وأ برق نم هيلع زعب نم توميو . هئاحمل.

 لحو « هلاثرب هتحرق رجفتتو هيلع فسالاو عجفتلاب رعشيف

 نوهنو هتيلست ىف ذخايف هيلع قافشألاب سيف ةعجاف هقيدصب
 رع عتمتيف ءاحيفلا ةضورلا لخدي و لقا ءا ملا ميلكا دقو

 د ا جاهنبا هردص ىفب هيف اهلبالب نيحلتو اهراه 4

 اهدهاشم نم ةقار امويك دو ايفضو ىف

 ملا عمط ثعاب رعشلا ىلا هقوسإ نم ءارعشلا نمو

 لايملا مامأ حتفي امم ينال ندعي نأ للا موربانح نأ
 عمطلا درجل رعشلا ىلع هسفن لمح رم اهم رصيي اماق اًرط

 ل نب ويسمع ىلا دات جكس ناو رظناف ءانملا وأ فولعا ها

 اهبعلطم ىف لوقي ىتلا ىرابنالا

 تازحعملا ىدحا ياللا :يطرلا يفو ةايملا ىف ولع

 سسح أ امف كلذ ىلع هدعاسىنلاو « ةقئافت اليخ اهيف دحتف
 موبةيقب قيلاؤضألا اهيف يشر هلال غلاب ماظعاو عجفت نع اهأشنأ هلا

 نم ىجيرب ال وهو - امل همظنف « ابولصم ةلودلا دضغ هلتق-

 دييطاهلان نأ نه ةفيللا هسفن ىق سجوبي لب ةنلاقابجاؤو
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 .لزذلا ىلع ددرتلا ىف مهتايح لطم نوفر صف ةيسايسلا,لاوجالا: ىف

 .ناعب: ضارغالا هذه ىف ميجينارق مهياع تاضافوءاثرلاو حدملاو

 :ةيسايس وأ ةيعامجا دصاقم ىف مالكلاب تقولا حمسب املو ةقثار

 هاو حسن ف اه اونا وادوؤك ,ةبقعىف لايملا مهب فقو

 ع ,  ةلذاختم ةايهو

 انكي 0 رم ةدبتسملا ةطلسلا كلم ال هلع ىف رح لايطاف

 لج نا اذنك مالقالاو 1 را لع لوحتي 4 زم ع

 نانلا هل يخرب الو لام عسوأ قلمعلل هلايخ قالطا نع رعاشلا
 ةءاتك وأ اقطن سانلا ام بطاخم نال لالا همسي ضار غأىفآلا

 ضرغلك ىف عنصلا ميد لايخلا ن مح رص

 مظنلل ههدصت لاخ رعاشال قفثا اذا رخل ما اياب 0-7

 ىلا ةنيمزلا ذعنو ليختلا ةلوهس ىف لج رثأ هلتنوكي :ضرغ ىف
 اوال و نشاسحالا وعؤتةضمانلا قاعلل

 ىرب نأك ىسفن رثأتو ةدهاشم نع ملكستي نم ءارعشلا نف
 قفدفتي, هضيكر البل ةلانول توليف مقاوم ىف هسفنب ىقلي لطبلا

 ةسالطغاب مشن لاونلاب ةددقا لع ادب اهضيك خاوملبا وأ ,ةقلابلاةيكتمللب

 ىلع هلماغأ انف ذغت فيكم نابل العوز هدام ةريوصم خل اذخأو

 وأ < لطابلا.وأ وغللاب ضمضمتي فيك ل هاجلا وأ بروما ركرذ
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 لكن مةراضحلاب اهبحاصنفجب نا: دعي ابامتو ةوادبلا لاح ىف.اهلمت

 ةفيلخلل لاق ىذلا مهللا نب ىلع اذبف « لع ىلع ران ران نم حضطوأ بناج

 .نوطكلاىعارمىفسيتلاكو ل: ؛ معلا كظافح يف نيلكلكت نأ ل

 5 هرب فلا

 ا لال هينا داب اقرا ةيمحت يزعل ةاهتلا نانا قاف

 تببلا لاقوةيدابلا نكسسي ناك مايأ لوآلا تببلا لاق هنا دبي
 املا زدصلا نم هعتفاح قيفح ارو. دادخ لز امي دعي ىذا

 ةعيدبلا يناعملا نم حسنت هت<رق لعجو هعبط ةيشاح هن تقرام

0 

 اما عال ةثاذينسالا نا- ةببش ال دا ةثرملا ( اهتبناث)

 اواعجب نأ ىلع مهلنحت ةبهز مهتدئفأ ىف ىقليو نيملا ىلع شانلا

 مدرع لقت اانناعلا هلم زيككم لنا طلي طلقت ديلا هلا وهال اقالتو مون

 لج ىلعا ةمبأ كنت اعزو رعاشلالاع كلذب .قيضيف « هنم قودي ال

 نار ع اذ نمو « تايسايسلاف عوقولا رذخ « تايعامجالا يف

 نكفذنانعلا هل قاطيو ضرغ لكىف هبحاص هريخسي ىذلا لايملا
 نعت نااقلا ؟كابش قيما عدن أو كوم ملا نييك ةيلح

 (تبكيقلو كاهن وفيالةطخإهل تميسرو ةائاد ىف ةلمايستلا هترصح

 هنامل جتفنأنأ الربدالل ءزيكسن ةظلبي تحت اوبن (انأ فرعأ



 تيه

 وه ام لايلا ةفوج ىف توافتلا بابسأ نم نوكيف رك ذنلا

 رع ثحبلا وه امنا ماقملا اذه ىف ضرغلاو , ةرطفلا ىلا دئاع

 : جراخ نم هقاطن ىف طسبتو لايللا ةدوج ىف رثؤت ىتلا رومالا

 نيرمأ ىلع اهرادمو

 ةظفاح ءالتما ناف ةيئدملا رهاظم ق َرظنلا ددرت ( امدحأ)

 هل رص كبح لدي ال ىلا روصلاو ةفلتخحا رطانلا نه ردا

 ةقيرط ىف هدارا لالا ىشتقا نعم هل ضرع اذآ نع هذ 1

 ةدعاتنام اهم هيقالي ناهتظقاح ىلا تفتلا ىتم هزوس اللا |
 هتلمخيف وكن هلام ةميوهرفام ةرازنل نار ءتاويست لمعلا

 هب حيشرتت ام لمعلا ةرثكو «اهعادباو ىناعملا ءاشنا يف المع رك أ

 ليختلا ةعانص ىلع ردقأ اهبخاص نوكيف ةيسفنلا ةوقلاهذه

 قالما ىف هتظفاحو ةاحزم هتعاضل تناكنمث اهيف ميس 58

 وهىذلا لمعلا ةرتك لع دعاسقت ةداملا ةرازغ نأ ثيخو

 نكم أل ييختلا ةعانضيف سفنلا يوقيام لمعلا ةرثكو « عادبالا

 ناعم لييخن ىفىورقلا وأ ىودبلارعاشلا قوفي نأ ىندملا رغاشلل
 ةيلايللا روصلا اهنم عزتنت ىتلا رصانعلاب لعلا ىف اوكرتشا

 نيب قرفلا نوكي نأ ىلا ةليخلا بيذهم ىف ةيندملا ريثأت غلبي



 مهضعل لوقك لييختلا قي رط ىلع هلكلوقلا قوسي مث
 افاتلا ام ىشخم ةوه هنودو البن ىأرىداصلاك كاياو ىتا

 افرمصتمءاملا نود كلع سبلو هدروم زع ءام هينيغل أذ

 بطاخملا عم هلاح نع ثيردحلا ديرب هنا رعشلا لوطا ادق

 برقلا ىلع هثحت ةجاملا نا هن دافأ ىذلا لييخنلا لاحم ىف درطا مث

 نمو . هنع ماححالاب هل حصني هليمس يف ضرعلا رطمخلاو « هنم

 يشافيتلانيدلا فريش لوق لاثملا اذه ىلع جوسنملا فصولا عدبا

 قن لكن مرلا ةعاط ىلا وعدت  ايجتامللاراز نم ضرالا ىرئمأ

 قلوخن يزيل هيديارمل اههالاوأ 16 ةمضر ف ءاهرشا ةدلا و تفستم

 قلقام ريغ اشارف مهشرفأو "برطضم ريغادابم مهتدبم دق
 كفازكا ىذا ودع توصل اذا:

 اعل وو طال والا قه - قش ا اذان

 مههبتت تيس دسم ميم تره

 قرخلا عبطلا لاو تطاشتسا مث

 ةليافلالا غوت شيع افلم حك

 قزالا ةدش نم مهضعب ىلع اضعب ١
 لايملا ةدوج بابسأ

 ةوقو قولا ةصح ىف ابترطغب فات قسوففلا نا ةحاشم ال

 ا
ْ 
 ا
1 
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 اقينم هلالخ نم ثيغلا باكسناو «ةناتملاو ةحصلا ةنظم رطملا نع

 نم اياظش قزبلا ضيموو ؛ هقارذلاب ًانالعا دعرلا ةعمعمو « هقتفتب
 ىنأي م ةحارصلاب ىنعملا'فوتسي نا اماو.. هقازرم>اب نول. سلا

 مهضع لوقك اذهو ءازجالا لصاوتم ىلايملا هلاثع

 لتاقم كنم بالسالا عنعالو ٠ ةدع برحلل نودبت ةآر

 لماح وهام فارخخا عنمي الو هل وش عرش لخنلا لثك مناف

 ممثدوعقو برحلل ةيهالاب# رهاظن وه 2 رصلا ىعملا ىصقتسا

 لثملاهل يرض مث مق وقح نم ىلسام كاكتفاو مودع لاتق نع

 بهاتملاككوشلا نم ةنونسمالاصت عرشن ل خنلاب دحاو قسن ىلع

 اهعمجاب اهينتجنو امل فارما دمعيف راملا نم لمحت امج اهي دوذلل
 ضب كتل فلذا نأ

 ىتاوريقلا قيشر نبالوق طمنلا اذه ىلعءاجام عدبأ نمو

 اننامالا اهيف نيفنلا ينم اياقب ٠ . . ىدي يفومبملا سمالل كتوجر

 تضقنا اذا ىتح مايالا يل تفواسو

 امئاحز تعطق ىدنعام رخاوا

 انقانهاءانملا مجرب وأ اهماجال سوبا اهيالع سيال وققال] شلل

 ايجار ناك يذلاهتطع هالو ب «ةينقنلر ناضأ ام 'قيآ وهال

 هنع ثيدحلل ًطانم هلمجي يذلا لحلاب كل حرصينأ اماو ..



 ا
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 ليبختلا و ىععملا لاح

 الف ةيلايخ ةروص ىف باطملا لوال ىنعلا رعاشلا غوصي دق
 نم ل ةيشاج تيقرورهتح رق ثعص قم الا ا

 ه1 ا را را ا ارب ع هكر راواحألا

 0 ا ا ا ها مالا ل دال

 ضر كاان دز طال 5 دم كر راح

 مولئاس ر لع علطل 00 ىلا ىغصن نمت هنشك و

 اما اذهو لييختلا قل رط يف هب لد م ىعلاب حرصل دقو

 هنمةعطق لك ءازاب عضلو ىعملا لصفيف لييختلاب 2 رصلا جر نا

 باحسلا فصي يناتعلا لاق م ةيلايخ ةروص

 قط هعح قم قو يط ةقؤف نم ]وعجل قافالا فن ولك جلا

 : نافنم ةنراوقلا تلقهرلا وع كامل ل ناك هيفا دق هلا اة سوصاف ىنظت

 تاع ااعراو هيف توللاةراولو) نا قرضق او هللا عيبمنا

 لرَه ذخأ م ةيوبج ذملا.ةلاوقلابب قف هل ذى طئاواخلا ميغلا لع

 000 و

-- 



 لن

 دصقألا هر كنت > انج ىلا ىزابلا ةجاح همت نا ىلا ناسنالا

 دابشتسالل قلد امف قوسملا م 03 يام دبل قحتايى --لالدتسالا

 ىيمامدلا] وقو ا ةهنم دارب ىزذلا لييختلا ع

 رسكي عرشلا فرخ ءاناناف 0 امو اوبحملالف

 ىوش نأ رغ نيضرخلا ق دراو" ةشي ف بواسالاف

 وا, ليثيتلا ىلا كرست لاو طوول مالكلا

 لياعتلاو لالدتسالا ىلا كب ذخأت

 ةءاغو ناابتلا ةدشب سانلا اهدعب 0 ىلادمعل دقو

 ىرعملا لوقنئاذغ ديول ماش امهنبب دقعيف فالتخالا

 دان لك ىنريشبلا توصن سس ٍدق اذا ىبنلا توص هيبشو

 دايما ابحود نصغ لعاتن ع م ةيفالا 1 كن

 508 رطقتتو ىع ايلا توصل م سفنلا نا دويمعلاف

 |[ ولف كرش ق كمل ءبايرظمل. نزفاتو يظيلا ترسل حانرتو

 «تقاوعلا نم هنيلا ريصت ام ىلا نظنيو ؛ثداوحلا قامعأ يف

 سفنلا ريثلسلا وأ )م ةذل ىلا وعدي ام ةايلا ىف سيل نأ هل ىءارتيف

 « ءاوس هنذأ ىف ىعانلا ةحيصو ريشبلا ةمغن نوكتتف « عزج ىلا

 ءادخلاوحاونلا نيب اماقراف ىرب الو



 جانجريغب يزابلا ضهس,لهو هحانج لعاف ءرملا مع نباذاو
 ةيهاتعلا بأ لوقك طقف ديكوتلا ةادأب وأ

 ١ ىو الع مو ةاحنلا وجرت

 ,سيلا ىلع ىر ال ةئيفسلا نا

 رايعز قاوجنك ءافلاسي وق ه8 اليو رقت وأ

 مداوقلل ةوق ىفاوخلا ناف ةّصاّضع كيلع ىروشلا لمجن الف

 مهضعل كياتك : هلقفيلنو راع ارك

 لالا نماحوبذم صقريريطلاف برط كني ىدق >ناريسيصإل

 كيلع هبتشي ال مث لوالا تببلا ىنعم يلا ثحبلا هجونلو

 و لابتقلا ىنعع ةيراحتايبالا ةيقب نا هنم ضرغلا تعال دعل

 ليلعتلاو لالدتسالا ىهذم ةبهاذ

 هل حانحلا ناكع ءرملا ع نبا للعحي تبيلا يرادلا ردض

 ىنعمو حانج ريغب ضهي نا ىزابلا نع ىفنب يناثلا رطشلاو

 ل زجعلاو ردصلا نيب ام ةيوطم ةلمج ةظحالم الا ممتلي ال نيرطشلا
 ةلجلا كلت ةظحالم دعبو ءاهذخأم ةلوهسل رءاشلا اهنع مصفي
 موقينأ ردقي الفدجانج ةلزيعءرملا مح - نأ تدبلا دافم 1

 قابلا نأ اك هلدضامع“الا ةقيزنح ةياق اهه كر داو أ ةايحلا ءابقاب

 ديضايلا زيك ونزسعلاو'هسانطا هواش اذا الا نازيطلا ىلا ضبن ال



 قفشلا ةرمح ىف تلقو .

 هنامدبي اهيزتهلم شارت قف : | ةندو جابنلا اذه جدلا ل تق

 هئادر ليذ لان مدلا نم خطا هنا ةدابشلا قفشلا نم اوذفخ

 ماع ىنأ لوقك هيبشتلا بلاق ىف ليلعتلا غاصبإ امبرو
 عمادم نمل اقرتالف ًابيبح .٠ اهتح نييغرغلا باحسلا نأك

 ةيلايخلا ةلعلا ةلزنع قابلا ناكل انه هيبشتلا ةادا تفذح واف

 هيبْشُقلا ةادأب هنارتقاو: تاخبسال عيباني نم مجسنملا ثيغلا لوزنل

 لدي فا لجشي ناوج هطناعألو لقتل عضل كيم

 ' ةقدانصلا لاغملا
 رحسلا تقو فذ_ةي وملا ناكولاثملا اذه ىلع تمظن امو

 جاثلا نم راثب

 م:,:وملاا .ليللا ادله لواطن

 دكسااسم جولثلا 7 ا

 ىلا .قدحلاب حبصلا 90

 كابس كلثو هي_دجو 5

 بطاخملا دنعهنم حْضوأ نمأ هلباقي م ىنعم رعاشلاررقيدقو

 :لذلب ةرافا هم رك وخلا هيف حرصي نأ نود



#7 

 قارفلا قرف نمرفصن امورغ دنك ششلاف

 سمشلا هجو لع ودبي يذلا رانغامالا_يفيقلعلا نإ ىغذا

 نم ملهملاو لجولا وه امنا اهمرهب 'قطنتو ىورغلا ىلا ىلدتت ليح

 مهنتي تلصتا ثيح مويلا كلذ مهيلع تعلط نيذلا سانلا ةقرافم.

 نانا هنا فقطع عز |مف اهسو.

 ةقيدحل و طقاستي ةربلا دعنا 5 كف تفلط انعو

 ارتولا ةداغلا تانب زم اك رحسيف ضورلا نوصغ مسنلازه

 ااررةايحفاودا رهف 2و تما اهيا دا نخل نع يقلل ذل

 ضور يف فسنت نرلا كثدح وقوي فلقو

 انور طبر انك ناكنب“ « ا اك وده طاولة ماق

 ايار حرا ههجو يف هس سس أم 0 الاغ ىدامتو

 ابيف تبرض م جلثلا اهيلع م ارث راجشأ لاح يف تلقو
 1 كس حما

 اببالجو اعقارب جيولثلا لزرع نم راحشالاهذمل ماهنلا حسن

 ابهاوت نايثلا كلت ىلع وطسن-- ةمشاب ىنيضلا ىف ثعبت سمشلاو

 ىراق ا اضاع ن1 ل تكن

 ا دعنا نس اهنارع



 ,/ ىم نم فيذخأب بار ” اا ف

 ىراكفا زوافم يق ىناعملا روم

 ةدوشللا هداف أاوع هنقت قىناعملا ضعل ىلارعاشلا دبع لوو

 مهضحعا لوق ىف اذه دو رخآ موبفم دارفال هتبشرو

 ءانجالا ته كنثملا اغا تدع ارتساف مع نم 0

 ءاجرلا :. ليلق.>.هلاب «افساك-' , : ايبكك شيعي نم ثيملا انا
 جلا مسأ ل16 ًاتيم ع ىذق نم نوكتي نأ قأ دف

 رصَقلاَةَعِ رط ىلعع اساب هردض قاضو ةناك هسفن تضاف نم ىلع

 قمحت اع تيبملا مسا عّصاولا هيلع قاع يذلا ا نا ىوعدب

 ويقلا ىلا يلخارلا صاوخ نأ رو ليام قركذلا كده نا

 انف هلمأ عاطقتاو ةايملا تابيط نم هب عتمتي ناك ام ةقرافم هو

 ! | : 31 يفت || َْى ابعجأ 0“ أهمف 3 نمد هدب 04-77

 2-5 ةيطم اوبكر نعمبف 0و م دشأب شريعلا ءافص نم

 ًايشعوةركب فسالاوةرسكاران ىلصنهنأب ءاقتشلا يف مهماعدب زيثيح

 أهنعبرضيف ةرفاظ ةقدع همز لم ودم خللا وكت كفو ١١

 يملأ ١ سابعلا يأ لوق يف اذه دجتو هدنع نم ةلع هل *ه-_

 قاذملا ل هنا” ”:!ديتفلا لا ناك رألا ظ



 5ك

 0 ءاقسوأ قنخ لاذع خبشوفن'تقه لبز «مؤامد قزهن

 ظ معبلصافم يف را سيد

 .لوق يف سوسحا ةروض يف لوقلا مه“ (ابناثز

 ر2اسلا

 -ةاتفلا 0-0 مالع تاقف يل هدول اي لع اتينرص

 اوام هللا“ نلف .> نوةانيمحإ .٠ قلهأو بأ ال فيك تااقف

 كلل انيك تحس 6س تح ده ئ اوان ةاكوترل إل و ولصتا اذ د

 ةر واحلا هذهاهننو هنيب دقعلو

 لل ارك اذهل لقعملا: ىذم ىف لوقعملا ليخم ( ١ ملاعلا

 لاق وكلا جةيرو هللا

 ربت روركت لابج ىغيقو تقيس درس لابج اواو ىرطمأ

 ارفك ةلذملا ىرت :رخ سفن +. ئسفنو ماركسلا لزنم يلازم
 .رثعت ل اذهو ؛ لوقعملا ةروص ىف سوسحلا 20-5

 اذه نبانسأ وهن ئذلاهيبشتلا نكسلو برعلا مالكي ف لاتم يلع هل

 لوقعمللا ضرعم :يف نس وسحلادارباب نيدلوملا مالك يف يرجخ دق نفلا

 ظ تبدلت "فلا ل يقفوا لومك
 :اقفتا دق فاصنا و رظ؛نيعلا ا ابتكرت ىلا راع نطماف

 ني بم ل ةيجدتاي“ تبغ هبي مم :قاوراغلا لؤوقولر



 بت ناو مراضيأ نع ابؤجحم ىدبااه الوإو هنو رصبيف هناكم.

 ةعاريلا قش يف عقو ول هنأ يناثلا ت تبلا ىف ىعداو « مهنايق

 هلاحب طخلا ز.تسالةباتكسلا يف ديلا هب تقلطناو.

 ىنتملا لوقك مودعملا ةلززن هوجولا قلي رخلملو

 امنا مل ىن اكن انجل تنم  اهتيتأ كالحلا اهيف بلاطم
 راطخالا ماحتقاو ىدرلا عقاوم ىلع مادقالاب هسفن فصو

 عزفلا مدعواب ةالابملاةلقل ليخم ىح لزازتي ال مزعو تباث نانجي
 ءاهرافظأى شنت فيك اهارو ءاهرامتضاخ دق نكي م هنااهاقتلمل

 نم مسي ال ةمملدملا توطملا نأ ةهبي.نمالايملا اذهأشن:اماو

 :اهتاعاين وعامل ىعباللاةفانلا ىرع "غاهتمول ؟ظعدلا وابتعا
 . اهبيحان ىف ريسلا نع هنانع ىذجو.

 اذهيفامللو ؛ ىرخأ ةقيقح ةروصل, مالا ريوصت - اهنمو

 سوسحلا ةروص يف سوسحلا ليذخت (اهدحأ)لاوجأ ةمبرأ ماقملا

 ريهز لوق يف 39

 ءانغلاو مهيف ساكلا ايمج . تشمتدقودوربلانورجي

 ءامد قرت ملو مهلتاقم 2 تبيصُأ دقلتق نيب شع

 ءانغلاو ركسلا ةوشن تراد نم كل روصي رعشلا اذبف

 مل ىلنتق ةروص يف « مروعش نم ةيقبلا لع تزهجأف مهسوؤرب



 رحبلا ناو مدونجي ةنكشلا.صغت كصغ دقربلا ا ازض نأ

 ةرهازلا اك .ايركم ةيحصملا ءاهسلا مسيل مهنفسلل هعمل

 امبالا ةعقو فصل ريثا لوم اتسملا 5 ا اهممو

 نيرطش ىلع ةيضاقلا ةيرضلاب همسق نيح
 ل كج 8 هه"

 ارخمشم ءانب هي تمده ف اك مدب خا لب نحف

 :ىلا ىنإ:هن1 ةمفذ يضاراللا ل11 اهملإلا طقضاط اس اقف

 لامك اف: ةاذاخأ ىلا هيلاعأت بتمنأف هساسأ نم هضقمنو 00

 3 8 نعسلا نم 0 55 1
 ينتملا لوقك ريك راوي مك ايش

 ينرت مل كانا ىديطاخ الول-.. -لجو يا الاوحب نمد وبك

 هلوقو

 بتاك طمللا ريغ امهب طخو :نقلو وش يف تيقلأ رق ولو

 لك أَ اليو ُط ده رحم لا شارف لع تاقث ناو بصلاف

 :ليشفرجكلا ىورا ليمان ىلا هلو اهتب ب ملاتم طي وفميأال

 رظانلا نيعنع قخوأ رلقلا ليا يتداول مسجلا ةفاحت فى

 ص111 لاا :للالتملا سيال 17 اوشة تك ذل منا

 هيلا مهعدهم ىلا ىف سانلل هتبطاخم نا.لوالا تببلا يف ىعدا ىح



 هءانتما ىلع لادلا طرشلا فرح سقع هذازباو لبق نم ناسنال

 ملا .هفبني: ين اييرم.ةطنما ىفاهلمجوت سيكا لا هز( قه ةتملخ دقم
 ةيمحولا اياضقلا ىلا

 لايخنا نونف

 ىلع ةظفاملا نم اهصاختسن لا.داوملا يف لايملا فرصتي

 0 ذ اهزاثا ىصقتو اهاعيتسا ماقملا عسي الو« ى فطار

 اهليصافت هيلع عرفت السقا دع 0 امو.اهتامهع

 موثاك نب ورمل وقك ل يلقلا ريثكت اهدحا

 انيقيلن ءالع دجبلا_ ريظو. ”ةءاتعا اكايم ىح ربلا ان الم

 ةعتف نع يطتلالا لصوءلح رخبلاة طا وذ رطاشنف

 4 تينضيؤل دل رلمتتو براهاينوشي للا ل
 مهتارك ذف مودع هيتنوبهرب ام زوفلا ل 'اسوو ةوقلا نم هموقلو

 رحبلا: رهظ توالميو عستم هيف قب مح ادلع رجلا اوالم

 ىأ.نم ودعلاب نولابي ال مهنا ىلع اذهب لديل فلا نيم ا الا

 همايخت نرض نطومئأ يفةك ا ردا مهيلع ىداعتن الو مجه ةيحان.

 رابخالا يف زواجهناتيبلا اذهيف رعاشلا كابح عنص يذلاو

 ىلا رخفلا ٌةوشِن هب: تحوطتو ةقيقحلا دح هنفسو هتليبق ةرثكب



 ةرفسم هخيبص

 ديس 1 اوةعامتملا ىف 0 0 وأ

 يناطلا]وقك لوقعلا ةيلح ىف موهولا كيلع ضرع

 ايه نيذللا بدالاو تبسأرلا ماستبا هناب بيشلا نع ربخأ ..

 الو هتأر نيعلل علم اأن نأ 0 ءامدمعا : كد نمتعم ناو

 مذا هينشتلا لبق :ايتاذيف سيلو 4 هب ءارةزالا رظلن هيلا رظنت

 رعاشلا دصق ىدح عماسلا هديرعلا ماستب | بدالاو يأرلل نا

 ىف ماسقب | :ييشلا/ نأ ةخال.ىل بج نأ هاؤأ لددمب بييشلا هييشت ىلإ
 ريغ ليل اء انه ةووصاناب كيجاني ام كيفن :قادج انهو عقاولا

 اهتنشلام فدو انيق ؟حتسا ناو قحلل ةقب الف

 قرانمافمو قمحملا.رطنوه مفي قولا هجليعجد ام ةثفو

 ريهز لوق
 اقفالا هفك تلانل ءامسلا"قفأ ةمركب ايندلا نم يح لانا ول

 كل سلو: زاجؤ أ هييشت لاذنم لع حسني مل تبيلا اذبف

 حودمملا فك غولبو ؛ ةلوبقملا تاليختلا باسح نم هحرطت نأ

 هلوصح :ىلع ةقيلعت نأ ريغ حيحصلا رظنلا عم قفتي ال قفالا



 د د

 سرفت ىتلا ةسمارصلا كر 4يغأب هيفا بس و اوقانكلا دلل

 .كيلا قاسف ريطخ لك اهنهرب ىنلا ةؤطسلاو ةءملدملا نراكستلا

 لوخ درجت فيك مهفويس ىلا اهنم رظنت ةروص ىف ضرخلا اذه
 اهف ىرتو ؛ اهبناوج ىف حضاولا رحفلا عطسيف ةمافلا ةليللا
 تفتايوار عذ كالفالادعترتف هنفج نم لسي فيك دحاولا ماسخلا

 جرفلا نأو «ءاماظ ةليل ةيهادلا نأ كيلا دي !(وذفلااسذلا هل

 ىلوالا نع ربسعو : ءارغ ةحيبص مهفويس علطم نم ثعبني ىذلا
 كلذ ىلا حولملا ريبعتلا اذهو رجفلا ماب ةيناثلا نعو ةيجادلا ماب

 ةحرصم ةراعتسا مطوقب نويتايبلا هينعي يذلا وه لييختلا .

 ةروصي رهدلاو ءزفي باق هل نم ةروص ىف كافلا ليخ م

 هن لخدي لييختلا اذه دعب اهمسأب ير صتلا و:تفتاي هجوهل نه

 كنكميو « ةانكلاب ةراعتسالا تقل هيلع نوقلطي امف مالكا

 :مهاشملا:ابعل اموت كوتا نام ومع ةطيزللا ف وخيننلا بقتال

 رشب لوق طمت ىلع راصباالاب
 ارك ءاماظلا ىدل ه. تققش“ ينتاك ماسحلا هل تالس

 نأ قرم لوالا هجولا هدافأ ام كدي نم عيضت كنكسلو

 امناعملنم مزلب ال ذا ؛ ابعااطن نورقم رفظلاو ؛ اهبااج ىف ةدحنلا

 ىلا اهيلع زوفلاب اهبلمتو اهنبن يف نعطت نأ ةسيجددلا ىشاوحىف



 ايرئاو اهز الاثم اهاذشو أهرظنم قراهزالاهذه

 ارا اكل الارق قدح غو ةاهو ل وال هزمش كواورغفامال

0 

 ف تاننلاب ماعلا نم ردصضل ول 4.سفن ةيدشتلا كلذ 3 كيل

 .تادفن الو نولامل عل راهزالا هذه نا يعدي, نم لع درأا

 هتيقلتوكعمس هيلا تيغصالابرلا ىلع تينت ىلا راهزالاك ةرطاع

 ارطاشسناوك فنشنو هلياق حلولا نال اللا كاذ أمو 2 راقو لك ه4نم

 اعاف يناثلا امأو لييختلا نم ءىل ءارعشلا ةداع لع هبق تأ و

 هلصب قال ةفمكظتخت افاق ةعتتملا نفع غتلا لق ىف كانا هاقلأ

 لاخلا لامع نم ؛ئشب

 درخملا هيحشتلا 2 ماضل أم لانشجا أهمف غسل هاه لاو

 لع هه هبشأا ةروص يف هبشملا كيلع ضرعت اهنا الا ةادآلا نم

 اهصاصتخا دبع ناقع صضغل اهلا كفيقفا اذا ع 3 غلبأ هجو

 عدأ نمو « ًاحينشرت نينايبلا هيمسي ام ينعأهبهبشلا عون

 نفع ةيجلادةلك لداخل يفاشأ فحجتهؤئلاطك "قرا رغلا نان قم
 هه 6 ا ب 3 3 #1 هأةيوالأا

 زهدلا تتلو ك5 بح رفد ه4ديسب رغديس ومهم ىلتسا اا



 : رعاشلال وق لثع ليختلا

 لازغلاوم ةعزبملا فزريكعلو هى ناش ايس ردتاغ واخلاق

 ليزا يدر د سيكل ةورس زال نيكولا هاو عبع
 روصت م ةظفاملا ف ةك ارتملا روصلا رئاس نيب نم اهاقتناو
 نأ ىلا هتعرس رادقم ىف غلابو هسفن رعاشلا وهو مزهملا قالطنا

 لازغلا نيبو هنيب هباشتلا مقو

 ليختلا ف لخدي ىذلا هيمشتلا نيب. قرفت ناةتدرا ناو

 نونا لوقىلا زظناف هتقيرط نع ناجح وه يذلا هنيغتلاو

 حارب وأ ةمرصاعلا ىليلب .. ىدفي ليق ةليا باقلاذأك
 حانجلا قلع دقو هحلاعت . تنابف كرش اهرغةاطق

 ىلع عقوو ةاطقلا ىعم ديصت يح لوج دق انه لايمنا ىرتف

 كرشلا ىف ةاطقلا عوقو ىمو يناعملا هذه امهم عزتنا مث ارلعلا

 ىلا اهضعب مضو هنم ضلختت كاادل اهتم انو هن ابخانج قواعو

 نيبو ةشي ةهءاشملا تدقعناو نكرملا ىنيعملا كلذ ظنناف .ضعب

 نم الجو ,فخترب ذخأف ةبرصاعلا بج ىف مقو ىذلا بلقلا لاح
 ظ قابلا ةعوا

 ضراللا نم: ضفةنم ناكي ةحتفمراهزد كارز عاش وظن قلو زهور

 الثم لاقو



 مج

 برغيواهءوض صلقتت بك اوكلا نافةعمس كلملا اذه ماما مي

 ةرهابلا اهتعلطىف سمشلا ىلحتت ام دنع اهدهشم نويعلا نع

 ليبقؤ ةلغأ نأ عيطتتسأ اوه شتلاة اذ1 “هتف رك لد ام اَمَأَو

 جارخا هيف ناك ناف « لاح لكى هنع هلزعأ ال ينا اك ةلج لايملا

 01 خلف ةيقيعم قر مح طتملا اال اتم يدنا

 فصولا ىف فيعضلا جار خا وأ ةهادبلابف رعي ام ىلا للا ججارخا

 ةفاوقلا لال ال 5الى ىلا هعفانم حطت هنك قوقل اوه ام لا

 ] هريرقت ىف

 نم هيشلا هجو ىف ليقفتم نب د تب 'ةبماتشملا"ذقع امأ 3

 ثا لطلياف اواكألا قابل قاس كيتمنلا ةيبففتلاك توواغيررثل

 ىزعشلا لايم ىلا هتبسن حصي الف ةيصاخلا وأ رادقملا وأ نوللا

 قئاقملا نع ثحابلا هيف رظنب امث وه اعناو قم مالك ىف عقو ناو

 تييطلا توا فوسليفلاك

 نم حيسف ىف اقلطناو ىظ يناجي يف فقو نا قفتا ولف

 ثدحتت' نأ كل ادنبق زهش ديق هبحاض اهدخأ تفي لو شالا

 ' « لازْغلك هودع ةعرس ىف نالف ناك » ملل ىف ولو تاقف اعهنع

 اهعليغيو ةيبانشتملا دقع نال كاتبا مغ ةرع'هععتلا اذه ىف نكي

 زاتع امتاؤ. « ةسقاؤلا“دهاش “نم لكهيف ككزاشيلاحلا ده ىف



 اهطاوم نم يساورلا لابملا لقت
 فرصتي : فيي مهيلع صو رس بهحا

 لع, فاق ةيدقش اييلظن داع | ناهس قاتلا: نخلط

 ترلقف ةريحم
 دج ني ناد ععو نا دعن ىلظ مويلا ماغلا قرس

 اها ترم وش أي مسج تقلع نس
 اهارث نابل اب لواطتر سك ل ررريتلبمم-ةزسبجبلا يلا

 يعادبالا لييختلا

 ره ضو احل ىلا تاراتاتا عرايا لا
 اذه ىمسيو « ةفرطتسسم ةروص اهنم مظنتني نأ يلا فيلأتلاب اهيف

 انهارت 2 ًايعادبا اليم فرصتلا

 اهريغو ةراعتسالاو هيبشتلا ىف لييختلا اذه ىرحو

 ةيفياتلا لوق ىف[ هتادإ ىذحت دق هيبشتلاف

 بك ىلإ نومدبي مل تعلط اذا نيك ىلا ليالي تا

 سمشلا ينعأ هبهيشملا ةروص دع وه هيف لايخلا لمعو

 ىبعأه هيشملا نيبو امدي نيابتلا هوجو ءاغلاو بتكالا اوكلاو

 مدح ايرابخالا حصيو اههذاحنا يب ءدب ىت> كولملا ةيقبو جروبمملا

 مرقنالو ربظم كولمان بهلول | ءاعدالا اذه لع :ئبو « ره ا



 ا لاقل

 هنا 5200 ا لا 4 وا 3 ةهينمدسإ ناختتالا 6 لمعلا :

 مارمااةبسانملا رصانعلا راض حسا نمةليخلا هب نكمتت ىذلا لمعلا

 ىت> ضرغلا هيلا وعدي ام ىلع ناختنالا دنع ةليخلا رصتقت

 امل لخدم ال ىنلا ءاضعالا ضعب نم اعوطقم مسملا ذخأت اهنا
 'يباه نا قاوم قف ريغلا اناقنا ليختتف ىنعملا ىف

 قانعاب قاخت ل بك انملا ىلع ابعضاو مونأاو مهسورأ ناك

 ناقاخ نب ممتفلا لاق اكحانج ريغب ًاراطو

 حانج نود قاوشالا هب وفهمت  ًاًراط ةنابصلل ىلق تكرو
 ىذتملا لاق اي ماوق ريغب داوحلا روصنتو

 ماوق نهلام دانجب اونا “٠+ .اناكذيدملا' نور كوتأ

 لالهوبأ لاق كت نذ ريغ برقعلاو

 اولا ةيقتو ايست ةبزتعاابنأك ممتجم ليللا مأو ايرثلا ودبت
 ياه نا ذخأ م م.جلا قاس اب نم 1 كلغ رم ااعرو

 : لاقف ديلا

 قت دي ناتب ىف ودبت ميتاوخ اهءاك ايرثلل موج و

 00 أ 0 7 ذخأو

 - و 2 1 1 1



 كل ١٠ه

 ماهسمملا ىجشلا

 ظيحلا لاج وهو: هنايح زرط ىف ناسنالل قفتي. ام ( يناثلا )
 فرتلاو ميينلا ىف '"ىشانلا رطاخ ىلع ىلاوتيف هيف تلاقي ىذلا

 رضحو ؛ سؤلو.ةرسع لاح ىف "ىثانلا .رطاخ ىلع ىلاوتي الام

 ىف ”ىدانلا سفن ىف رضحي الام ةرضاحلا ق بش نم سفن ىف

 لخدي ال ام ةرومعملا لامث ىف '"ىذانلا لايخ ىلا قاسنيو « ةيدابلا

 رك نب اليات اييوامل امة ميقملاف ءاهيونج ىف "ىشانلا لايخ ىف

 لع ,«رلطب عوقو مدغ وا. حماشلل هدهاشم ةلقأ لايعكاو لارتقا

 ةيلخلا ىف اين اذه زانالجر لالحلا ىلا نب ول« هنادي لوط

 ةروضر ]وإلا لا نعانت ثق ناشف ةكماح داصللا دمكأ رخل

 ىناثلا ىلا. ىغادتيو :ةغايصلا وأ مضعملا.ىلا.هنم:لقتنيو راوسلا

 ةدادملا 1 عرزلا ىلا أهم لقتنيو لحما ةروص

 قئريضحتاا ليبحتلا

 8 ١ | - ٠ 3 ١

 دادبصل اق لا باي ا ةليسسو ناعما قادت ش

 !ذهو ءضرغلا بسانتام اهنم بختنت ةليخا 7 00



 ارو عوأ ىلا ىئاعملا نموها ىعادتي اف س تالا تغلتال

 « ةتبلا نراقتت ال رخا "لاي ىو ةبقاغتم كك دزاؤتت

 يناعملا نم ىنعم نا ىف بنسلا نع انت ال قا ةيخالفلا دخبأ لاق

 نا وهو 3 :ْنذ ل ل 6 و هتنضانب 00 ا

 نك ولاق مث ءصاخشالا فالتخاب هيلاو ١ كاع دق ذخ اولا وعملا

 مموجو بعشو ما نوفلتخ سانلا نأ اذه نع ناوملا

 ههيرعأأو لظع ىلطلا ومال هلع اثرت ثا لاش يكف عقارا

 ظ : ١ ١ هل ىلا

 فالمتخاب تفادي  ىلاعملا'ىلاوت نا ١ ناوملا اذه حاضلإإو

 ةنسفنلا فاظاكملا و كاودلا نا (لوالا) نيبيس 5 ياحخاالا

 5 عمطلاف ؛ لايتم ع اجا هبا وا فاعلا ماضي و نكي تان

 وأ :تدملا ىلا ةدئاعلا ىناعملا ىعدتست الثم ةبهزلا وأ ةجاخلا

 فسالاوةناكلاو: هيل ْردلاِنامملا ىعدتسي مارقلاو « فاظمتسالا

 ا بلا طر رطل يو ري نناتحم

 ناعم 0 داو مخي ةكلا تاخعالاو « ةئنهتااب ةقئاللا

 5 دم هلاخ عسل ال ايندلا ىف دهازلاف ء ةسالاو رخفلا

 ةفطاع نم ىلا او« هلع ٌضِ رطل لايخ ةعست ام قلملاو ءارطالا

 باق ىلع رطخ ام بييشتلا ىناعم نم هبلق لع رظخب ل“ مارغلا



 ىف يناعملا اهب قحالتت ىتلا باي_سالا نم ( ىتاتلا عونلا )
 ايضعب داكي :الداضت اهدي نوكم :ىلا ر وصلا. ناف.ئايتلا رك .لنل)

 « نمملا ىنعم هل رطخ ةعاجشلا روصل نف « ضعب نع فلختي

 اذههلو « ةوادعلا ىنعم هيلا قاسنا ةقادصللا هلاب ىلع ترص نمو

 امهني موقي ام نيتانأا نيب لصولا هوجو يف ةغالبلا ءاناع لخدأ

 ىنل راربالا.نإ ) يلاعت,هلوق هتلثمأ ىف اوقاسو ىنعلا يف داضتلا نم

 ىنتلا لوقف رعشلا نمالثمتئش ناو (ميحج ىنا راجفلا ناو ميعن
 ىىرغي حبصلاض ايو ىثناو ىل عفشيل يللا داوسو مروزأ

 زاجل تاقالع ىف اودعي نأ ممل حص ًاضيأأ هجولا اذه نمو
 . ةيدضلالسرلا

 لئامت نيينعملا نيب نوكي نأ وهو هباشتلا ( ثلاثلا عونلا )
 ديبالا روبهتيف :ءاديعلا لجررلا ىر_ نك (ةيصانب روم ضيع ف
 نودلا قر دش 5 بواسإ ىف تديوبت دق ةقيليلاظاتإلا عمسلو

 هيبشتلا نفذ موقي عونلا اذه ىلعو . ابك السأ يف ةقسانتلا
 ءارعشلا حئارق هيف قباستت رامغم عس وأ امه نيذللا ةراعتبسالاو

 : باتكيرلاو
 ؟ ىتاعملا ىعادت ىف راكفالا فات اذال

 سس #1 سس



2 

 همزالب ام مساب ىنملا لع ةلالدلا ان الف تاياتكلا امأ 0

 هل. عوضوملا ىنعمل 0 د ل انا طك دزه حصو « جيراخلا

 نيصخلال ردك كلا اللا نهذ ىف همزال روضح ىدتس ظفللا

 1 مانجا نا

 001 نا لل تايح ىلسا ا ارنا ءانلا ولا! ترحا

 انا طل تما دع نك ٠ يد اتمالا لعامل
 مجال هنأو بورا فقاوم و هتابث ديفي نأ رعاشلا دا 5

 ناب ىنعملا اذه نع ربعف ةعزهلا ةيس ىلإ توملا نم عزفلا مي

 ودعلازولوال ما ىفتقي اذهو ؟ ةتبلا 0 0 عقتال مءامد

 مادقالا ىلع ءامدلا رطق ىنعم نأ كهفويسب اهللاني ىتح مروبظ

 نأ ىلا مبهوجوب ودعلا نوابقتسي مهنأ ىنعم ىلإ اناا تهدي

 اميرات ومالا ىف

 لحما ىلع لاما مسا قالطاكتف ل اسرملا زاجلا عا عاونا ضعب امأو

 لقفاذلا 000 ةولطاا 100015 تنل لع تيتملاو

 هندي ناك ثيخ ةلوبسل دارلا ىعلا ىلإ لقتني سطاخملا نهذ نا

 اهبك ارا نال: نفلنلا قامت راك 207 ةيفانم ويقلل: ىتفللا ينو

 تفقاعتلا ىلع واءازجلاو لكلاولحلاو لاهلاك دحاو تقو ىف ناك

 نفسلاو ينيك



 هك ١و ديح

 ديدج لكش ىف ربظن ىتح ضع ىلا امضعب فيلاتو

 ايت ىعادت

 نولي تيحح ايلعجو اجلا لا ميس ااا عجر

 عاونا ةنالث ىلإ ضعب روضح ىعدتسي سفنلا يف اهضعب روضح

 ءا اهي قلبت ناوكم فيع وهذلا ضصتخلا نا لا ماسلا

 عئاقولا ركذت اذه نمو « بقاعتلا ىلعو ا دحاو تقو يف امهساسحإ

 ىورلا نبالق اك اهئاكم لابلاب رطخ ام دنع

 كلانهنايشلا اهاضق بر 7 هم ويلا اتيحو

 كلل: اينغت اهيفليصلا دوما زي يترك هع مالعوأا رولا هاذا

 ءاسسيللا فيد اك اناللف:ىل

 نتج قبض لك تاوكجاو ارخص سمشلا عولط ا

 نيميظعنيلمعا ربظمامبمال ريك ذتلاب نيتقولا نذه تصخو

 دنعةعاحشلا ررظم ئه ىلا ةراغالل ودغي ناك ذا رخد لامعأ در

 5 1 لقينا ءاقلعلا لب معلا غاطم
 زاجلا عاونأ ضعبو تايانكلا تاشن هجولا اذه نمو



 ةفرعمةلق بست و !ماينأولاوغالا ليخت دق رعاشلا اذه نا

 حوايفنايعلا ىف اهداوم نم "ىشل الو مايا شاول القلاب

 الا روصلا فاؤنالةليخملا نا انلوق ىف حدقي فرصتاااذه نأ كل

 نام لاو ين ات[ يك كلا وهيا

 1 راج اينو كاوعلا نم وك نا هيو يكل ليلا

 ل ا جدو 5 هس م ل

 اركاب ايف لف او هدر ابار قرف امل ران علا

 مارك ذيامدنعنهذلا ىف رطخ ىتلايهو ةعئارةروص ىف 0

 000 1 21 لك ا اف ننال لقا نأ يح" لرشاا

 هلايخ نكمتيةروص عشب أىف ىملا هل رطل لكف موهوملا صال

 اهقيفلتو ابعج نم

 يع م موسم رجح من ورام عتص ام ةياغف

 1 ديلا مط سدو تا و عا

 0 سارا 0 ا كاع
 هن رقت اعلا ىعاد ور م لعليخلا * 242

 1 0 ل ل

 لصفتتف كلذ ىلع دازام حرطتو ضرغلا متالب ام اهنم صاختست

 نم دلصملا 4 اسأل 7 م لصتني 50 انفال نع ما طال



 ءاويقلا ةحلال الي 5 اهل نافل ام ديح نئاقلا قرد

 تاراكلاه ذهل عماسلا مبفيف# عيدب لي اذهدوأ“ عسا ولايخاذه»

 اهغوصوى اعلا كبس ىلع ةردق رعشلا اذه حاصل نا ابلئاع امو

 انهت [ابدو اعلا طااذع قي انلزؤلا# رو: ميدب لكشف

 ىناعملا جارخإ ىلع ةردق 4ل* ازيعلا< هيوأ عماسلا مف « ليختلا

 ةركتبم ةروص ىف

 دنع نهذلا ىف رضحم ىذلا ىنملا اذه ذخأن نأ انل حصيف

 فرصتتة وق ىه لوقنف ةليختملا ىنعم هب حرشنو لبا كلت عامس

 ةميدي ًاروص اهنم عزتتتل ىناعملا ىف

 دق نضتلا تلا صانع وم رولا عوصن امنا ةوقلا هذهو

 عدبت نااساعاى ىسلوءنادحولاوا سل ار ني ا

 روصلانماذهلاثمو ؛ اهتفرعم ليختملل مدقتي مل رصانع نم ايش

 ةدودصت مشل ةعلطتتع لإ اوزضرننانوملا كمهقلاو 007

 روصت نأ دعب لايمخلا ابعزتنا امنا ةروص ىهو ناحانج هل سرف
 هدارفناب ريطلاو سرفلا نم الك

 سيقلا ”ىرصا لوق ىلع ركام دنع كرطاخ ىف لوجي دقو

 لاو[ فلين اق وردي ويسكنون دب لزج انآ نقوم او جلع



 ىنعم هب غوصت ًاقرصت ةوقلا هذه فرصتت ام دنع لايخلا وأ
 عيش اوعتص اونوكي مل هنع فاجن ىلا دول ناقد امال اكسو

 دحاو مسا 2 نيل لاعمال حالطصالا رييغت ىوس

 هلال: اهي ديلا كانبم لك كانا( ليج لقتل قالا و

 اا عار ةارجتق نما ظضال هل رهملاكا رويدا و ةقدانفلا

 خيلبلا هل 1 ام ىلع ه ال دق ئمساطفل ةغالملا ءاماع ناف ةصيقشب

 تناوب هيردعتملاب) ةتمالحإ ا راةضلا درا: يكمل فراس الارق

 ةيئللا كييعتا دب كلوق: ىةايفاضا وأ رافطالا اولا هبشملا

 0 ىلإ لعمل ةةيعاط و ةللخ از انقينإ اى اح كاع راف

 ىمهوو ىلقع ىلإ هوءسقو نيتلمخلا نيب عماجلا ىلع اوملكت ليح

 نايعلا ىف رهظيس ام ريوصت ىلع عيدبلا نف ىف هوقلطأو ىمايخو

 نمةلثمأ ثحابل اكلت عيملاوورضي نأ اولابي مو: دهاشملا ةروصب

 هدول لارا ميما م لا

 ىبعم ىف عسوتنو رصعلا ءابحأ نياسن نأ ةئنيح انل "خوسبف

 ةفسالفلا نم ءامدقلا حالطصا دنع فقن الو لييختلاو لايملا

 ةفلاخلا و «نعفلا هيلع قاسم الالم انجن نوضح تلح ةعالثل انباع وأ

 لك هائج ةطبلث ذاضالنانول ةعاج نوئاهطا كسزواف حالطصالا ىف

 نيائاس الازم ١ ةيلانطلا عي دلبت نع



 لذاعلاف.كسيزوا ءاهنشمجت دعا ودع نام قالخالا كلذ لف اهبسو

 راب امايلا نابإلل رمقلا ةعلط روصتق « 5 هاارم [ضشنماإلا

 أهلا عرس هدالعتا رمقلا اهملع أ ىت ا تايثلا ا نم سائلا نيب

 نأ اذه ىلع ىنبو رش 5 ابهجو نأ | هيبشتلا ف اغلابم ىعدا 3 . ىلا

 وصلا انهو : قالخالاب اهمها قر اتوكش نع تيعمن

 الو..هيينتلا ةلزنع اهياالثنلا هل اعلام .اذنهوت زق اهجلو نأ ءايلوا

 ىعملاو ؛ هيفرط نيب هجولا ققحت ىتم هيبشتلا لوبق نم هل رفم
 ةلغن ثواخأ] اه ك3 ىل و ماو واسع هن« كسا نامت لكل

 زاجنا هجو ىلع رمقلاب ىمسملا اههجولاعلطمهنوك

 : كييختلا نم دي زن أذام

 نانا قاتل موكنملا ناوقيت للعلا لاقل برص نم مفي

 تيكرتلاو لينصفتلاب تاموانملا ىف فريعس ىلا عر ةقحاو
 دنا زان يك. اسدوم لالا قلمي بس اهمسا ريغت امناو

 هايج ب ومن ةتم  تلفزت اهينعو د ليوعب لقفلا

 زوما( هذه نعاوم ةرابطلالا و ةيفزيعلا نا لش هللا

 ليختلا قالطا لع سانلا نم ةفئاط ىرج ولف سفنلا ءاماع قافتاب



 اا دع

 حيحصلا رظنلا قباطي ال هجوب تفرصت ناف ؛ ركفت اهلمج ىف
 قيمانك ماهل فر لوقو نعت بللع ف كاك و تايك هود
 ,ةييماقلل كفر لزوم نو نوبل
 حابرلا مامأ تلو دقو: كت 2 هناماخو .عرزلا ىلإ نظنا

 حارج اهيف: ,ناعنلا :قئاقش . 0 هموزهم ,ءارضخ . هببتك

 ةانملر ةيانملاد:وشلا نم هتظفاخ قام ىلإ .تمتلا رغاشلاف

 هيلع ببن حايرلا تذخأ دقو نامنلا قئاقش هللختب رضخأ عرز

 | ناو ديل كفل ريا علا ناس ةاشدح لرجل تاع وم

 اردت نزلا تلا[ ىهبملا»» ]ع .هلاخ عقوف : هياكمر# قم" اع

 11 لكحل تاليخل «كلاع زرورعلل سيلا لاش الل

 حايرلا اهنم تمحه ىلا ةيحانلا هرهظ ىلو هنال امازهناو 1

 77 فاه ناشتا نيرا هلك كي روان كاستل فلانا

 : نايل اقول اكمل

 لاوقالا ناجحا ىق'لخدن الو نظنلااهب قش الام لاثمو

 رعاشلا لوق « قيقحتلا ىلع هعاقلا

 اياب ماا نادم ندرط م1 فمش قاتلا ق5 لازما ىو

 اهيفعلاط تقو لك ىف ردبلاو اهرجاعمىلبت نأ ر كنت فيكف
 قام اال لاف عردلكلا دقو اين كذبوا جنات فلا



 1 9 ة

 لوجين الل ييختلا نم برض سايقلا اذهو « باضهو تاكأ عيه

 ءاملا رارقتسا مدع ىف سبسلا نا ىلإ رظني امير الا لقعلا ىف

 كمقتو هثاذجلا كي انتا الاد [مريهفي وك ةيالاسلا نك" امال الغ

 مماردلل سيلو « عنف مج هيناوح طاحأ ادراج اربع

 تصنت مث مركلا دي ىلع رمت نأ مزلي ىتخ ةعيبطلا هذه ريناثدلاو

 م

 زاجل د يرسل هس م سا مهفيو

 ثاتك يف اذه ىلاحرخاحرصدقو لطعتلا مسق ىف لخدال مدنع

 قع ثاننا“ لإ دلال ةيطلل ادا نارام لنل ا

 اهتإو + لقعلا هنع وبني امث مالكلا نوكي ىتح ةراعتسملا ةظفللا

 انما نتا شيلا وافق“ رشا نا ا لا

 اهحص ىف لقعلا عزاني ال ل

 ' محا اد روم ٠ يطب

 فيرست ةوقا ةسوفتلا ىروقلا بي قم نإ ةنيذلنلال وقب

 لاقو ؟ةقركشم دل كامن جرخم ملاذا برعلا ةفسالف



0 / ََِ 

 3ك ديس ا ب ايام لولا كوي دج ا كف

 موجنلا كلت ْنآَق 6 مدخل مج سر وج يا تك ىلا

 حودمملا ريصينأل بق نم اهيف ةبكص ءازوملا طسو ىف ةقسانتمل

 8 عش

 ماع ىنأ لوقك ليلق رظن دعب وأ

 ىنلا, نم عركلا لظع ىركنشاال
 م روم كضس درسوا 7

 ميركلا ةقانل اهتراكنإ نع تيبلا ردص ى ةبطاخلا ىكن

 لغ رفتس ال لسلا ناب سلا راخاو لاخلا نم هذ عارف

 ءافلأ نكتلو حيمص هسفن ىف ىنعملا اذهو « ةمقترملا نكامألا

 رفوت مدع ىف ببسلا ناب تحصفا « برح ليسلاف » هلوق ىف

 نك امالا ىلع عقو اذإ ءاملا نوك وه ميركلا ىدل ايندلا ماطح

 اوما داو مش" انح شدا ان عل راةطتوراث ١ كولر الا ةقلانفلا

 قاتلا فل ركع دقلة نتا ليتم قاهذلا» لإ ل ضولاعإ انفو

 ولعت ايزل ملء قا نور قفا لاا مان هل زعل ال[ تاوا سما

 نأب لوقلاز وكيف « تاجاملا ينبىلإ ءاش نإ هلسري مث هرطو هنم

 لذبلاب قلطني مث هدب ىلع رع لاملا تلعج ابعافت رالمركلا 77

 ضراللا هجو للعدعص ام ىلع عمجتي ءاملا نائلإ دنتسن قافنالاو



 ب ا1/س

 ةغالبلا ءالع لنع كي

 رهاقلا دبع خيشلا لوقي ام ىلع دام فلا مسقني

 قيقحتلا ىنعملا نأ امهنبي قرافلاو « لييخو قيقحت ىلإ ىناحرجلا
 خلع نأ لك نم ءالقملا رفامتتو ةماهتسلا#ا لدنلا هل 1 4

 ىنتملا لوقك هبجومب لمعلاو هريرقت

 2 عيفرلا فرشلا سي ال

 مدلا هبناوج ىلع قاري ىتح

 ةمدقع هوعم وو « لوبقلاب ءالقعلاداقلت امم يبلا اذه ىنعف

 ايس الإ. مدخعا وتللذك و.« ةيلابلا لا قيم ديف ريحا

 اهيلا نودنتسلو ؛ مهسسايس رهظ اهم نودشي ةدعا نودشارلا

 مظنتت امنا مالا ةايح نأ لهجي ىذلا نمو « مهيوعش ةيامح_ىف

 اهفرشش مده ىلع هفسلا هب تفاهي نم هجو ىف فوقولاب

 ؟ اهقوقح راثثتسالاو

 ىلع هقابطنا مدعب ىضقيو ؛ لقعلا هدرب ىذلا وه ىلييختلاو

 مهضعب لوقك ةهيدبلا لعامأ عقاولا

 قطتتم دقع اهيلع تيارامل هتمدخ ءازوجلا ةين نكت مول



 ظ 5 د

 |لسغلا» ردصل ام عو ن همالك نا جدسلا ماهو ِق اوقلمل ِء ءإ اع 5 ٠م أ ا 1 / ه 1

 ةلطابلا تاليختلاو ةهومملا لاوقالا نم

 رعاش ا م دهعى -|| ةعزبلا نم 27 ناتقلا قبل لوماعل مهف

 لداحو ءةكمطلاب قطني امناهنال « قالا نئابلىف لطابلا ضرع ىهو

 ناف « همظأ ةقيرط يف رعشلل فلاخم هنأ مهيلع ىنح الو «ةجملاب

 عوصل َُ أرقلاو ًَ املا يحتني ان ا 2-0-0 مَ هاج صو رع نعمل

 كلاسم مهياعتفاض نكسلو ؛ نازعم ريغب ةمكملا قفنيو ةظعوملا

 50 رف ٠ ةضراعملا قرط مههوجو ىف تدسناو لادحلا

 هنع اولاد 6 عا كول امالطب نرهظلا اى حا ىواعدلاب اودشتي

 ةجس عاوقأو الوق يخلبأ هنأ مهسفنأ ىف نودبم شي مثو « نونحم هلا

 اهدار ىعف نازوالا صعلا ا

 ل ف يللا ايه قفا ملا دحإالا_تاللصلا جرب نم

 هدايا لعل اللا لاعبو تاكل هلع اق اندم عيان يدجنم

 حصلال نوزوملا ريغو نوزوملا نم فاؤملا مالكلاو « ةقحاللا وأ
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 نأ كل حصي امالإ حصن ال سفنلا هفرطتست ىنعم نم الخ اذإ

 ديا نرش نا وأ ناتسلإ تسزملا هج 01

 روصلا ىلع هلاهشا ىف رمشاا كراش مالكلا نم روثنملاو

 اك كرعا اب ومارع رقد امم سخلا و ان نقحلو ةيالبملا

 ةقيقملاهجوهيحاص هلىخوتب خام وهو ليصتلا عاونا 52 زاتع

 ريغل ثيشتلا ىلإ سوفنلا ةعداخو لوقعلا بالتخا هن دصقب امتاو

 ءوذج ل كيحاديسعوطت نإ ىلإ كرعشي يدر نآ 111

 دقألا نم

 ىفلا قف" ركشلا ماو الإ دقطا )امو

 ضعب ىلإ نيستني ايازمللا ضعبو
 ف لو ا و ا

 ضرقلا عساو ىلع اركحش ىرت مك

 امراوو لذا نفك فك سفن جردت نا كل لك زب-رخآلاقو

 لوجلا نم ةرفح ىف

 ااوتلس“ يللا لهل وعشت هللاراعسا» ايهدمس كذلار ادعو لرش ال

 مترلاو حيشااوجنيوراعلا حود  اهفصا 2و خلوا طحت جراف

 ضع قلطأ لييختلا نم عونلا اذه. رمشلا ضاصتخالو
 رعاشلا مسا لس هيلع نبا لمص لونسالا له نردلا نك نيكولا



 علا

 ,ِ ار نآذك تقرع له عا ىنرعت لا

 كو راما« رث ىلا و رعش ىلإ م هيقملا مالكلانأ تا

 لعفي اماثم افازج ظافلالا كيلع 8 لة نادل لككل

 كفل زدت ايكون قذر رز تانؤوا يف اكلذلا/ هلع اهل رانا

 هنأ ىلا رعشلا دح ىف مهنضعب بهذ اذه لجأ نمو ءاهعامس دنع

 هنأ ناسنالا كل حرشل نم لثم اذهو 1 نوزوم ىقم مالك

 هفيرعل رصق |حنم لكف 5 هماقلا كك ةداشللا ىدأي لاويح

 موقتت ىذلا ىنعملا ىلإ ه زواجتي لو ؛ ةرهاظلا ةساحلاب كردي ام لع

 لل َّق ليبحت | وهو 4 املاك | 18 تك ل ةقيقحلا 3

 ماع رهشلا لقا ف م رولكتملا مالكلا ادعي ىتلا و رلاف

 ةصاخ:ىوتنم نزولا 'سبلو « لييختلا ناب نم رعاشلا ال لخدب

 ةيمدسل 2 مح 0 موهمفم ىف ىاهلا روظنملا لففألا صاوخ نم

 نوزوملامالكلا لع رشتشلا قالطإو 6 هي دنع لا رع برعلا

00 



 ف 1 5

 5 ةفسالفلا ككاوأ نع لص امث نفلا اذه نأ ىعذأ 0

 6 هووس وودسأل لق ار مهاع يعبع وأ 5 ذرات 05 او>رعل

 مههوجو اولودق ةغالبلا ءاماع نم ًاريثك ناف « لصاف نايبو بقا

 ء هقئاقح نع باقنلا اوذشت و « هقئارط ىف اولغو ىتح هرطش

 دقن ىف اقوذ ل ابل ركن ب 8 وفن مدعبإ اقره

 بحاص تاج رجلا رهاقلادبع مامالا اهئيدر نماهديج زييمتو هيناعم
 زاخمالا' لئالدو ةغالبلا ناربسأ قاتثل

 قاهدف يف ةنوبال ةدح انهزم فادح نانا الكلم

 سب 2 ءاسايل لاخلا هن حمسل ام ردقب ضلخت افإ يش

 نود مملاقم قكمحأ قلاش نإ. ةردجمالو ةلايباسس ان عطقتام

 هلت الج هفدر ىف عضأ 2 هلالخ ثأ آل هتيصان دلع نأ

 ةئداه تناك احور هيف سفن وااييتفا



 ل
 عالطتتسا ىلإ قوشلا ىلع ةقطانلا سفناا 2طفدمانلا هل شد“

 ةعارلا رار لك عا ا كف اتاي ف ملط 0

 ديؤملا دين اندلعت ع مالسلاو ةالضلاو ن4 ةاطماتتم رد وها ادا

 دوما هلا نع نورا 2 2 رعشلا نمد نإلئاقلاو 4 ةمصعلاب

 نايبلا حهاتم قى نقئافلا هيعحو ؛ ةحاصفلا هيلح ىف قيسلاب م

 ام دا اع مفتريف دعب مآ. ةحلارصو هانا

 م هن زرحام رادقع هريغ ,إع قوفتلاو ةعاربلاب هيحاصا

 5 وجاولا ىلإ ا مل هفسالف قدح دقو . عيد ىنعمو

 [ ح1 را لا تا ع املا ا كا كلم

 000 ضو ينس ا درلا

 ةعانص ىنعملا ةهج ىلإ اهبف رظنلا عجريىتلا نوننلا ل

 هذه ىف هنع ثحبلل رقلا تدرج ىذلا ضرغلا ىمو : لييختلا

 ار الو م *ءراتلاهب يدك 3 7 ١ دم م يل



 ئيقلعلا جن يال راكلمل ادب نيالا ذا ياللا

 هظوفحم عبطلا قوةح

 ١91537 ةنس ليربا ( ناسين ) - ٠ ١78 ةنس نايعش ىف عبط

 ةنانع و ةقفذ

 ليت ار اع كشمعإا
 و مقر شفن رخلاب
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